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RESUMO 

A terceirização de atividades nas organizações tem se tornado uma opção de produção 

cada vez mais comum a fim de enfrentar a alta competitividade que se verifica nos mercados 

globalizados. Entretanto, não há garantias de melhorias nos resultados operacionais por meio 

da terceirização de atividades. De fato, as conseqüências da terceirização de atividades 

produtivas podem levar organizações tanto ao sucesso quanto ao fracasso. A decisão de quais 

atividades produtivas terceirizar e com quem terceirizá-las exige do decisor uma grande 

capacidade de análise, uma vez que é necessário considerar simultaneamente os vários 

aspectos que estão presentes nos arranjos produtivos das atividades. Benefícios e riscos 

precisam ser identificados e devidamente mensurados. Aspectos como qualidade, custos, 

velocidade, credibilidade entre outros influenciam diretamente o desempenho das atividades e 

impactam no resultado da organização de forma geral. Além disso, no Brasil a legislação 

trabalhista vigente é considerada arcaica por muitos juristas, apresentando algumas restrições 

à execução de atividades por terceiros que precisam ser bem compreendidas. No intuito de 

ajudar o decisor a encarar o complexo dilema de terceirizar ou não terceirizar atividades 

produtivas, este trabalho propõe um modelo para estruturar esse problema, baseado em 

metodologias de apoio à decisão multicritério. A formulação deste modelo proposto está 

fundamentada na teoria da utilidade multiatributo, com as simplificações obtidas através da 

técnica SMARTS (Simple Multiatribute Rating Technique using Swings), a qual é adequada 

às condições do problema. O modelo proposto foi aplicado e considerado, pelo decisor 

experimental, uma ferramenta simples e muita adequada ao problema decisório da 

terceirização de atividades. 

 

 

Palavras-Chaves: Terceirização, Decisão Multicritério, SMARTS, Modelo de Apoio à 

Decisão. 
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ABSTRACT 

The outsourcing of activities in organizations has become an increasingly common 

option for production, in order to cope with high competitiveness that exists in globalized 

markets. However, there are no guarantees of improvements in operating results through 

outsourcing activities. Indeed, the consequences of the outsourcing of productive activities 

can lead organizations both to success as to failure. The decision of what and with whom 

outsource productive activities requires much analysis ability from the decision maker, since 

it is necessary to consider simultaneously the various issues that are present in productive 

arrangements of activities. Benefits and risks must be identified and properly measured. 

Aspects such as quality, cost, speed, credibility among others directly influence the 

performance of the activities and impact on the outcome of the whole organization. Moreover, 

in Brazil the current labor legislation is considered archaic by many lawyers, and there are 

some restrictions to implement outsourcing activities that need to be well understood. In order 

to assist the decision maker to face the complex quandary to outsource or not productive 

activities, this paper proposes a model to structuralize this problem, based on multicriteria 

decision support methodologies. The wording of this proposed model is based on the theory 

of multiatribute utility, with the simplifications obtained through SMARTS technique (Simple 

Multiatribute Rating Technique using Swings), which is adequated to the conditions of the 

problem. The proposed model was applied and considered by experimental decision maker, a 

simple and very appropriate tool to the outsourcing decision. 

 

 

Key-Words: Outsource, Multicriteria Decision, SMARTS, Support Model for Decision. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Relevância do Tema 

A crescente elevação no nível de competitividade que as empresas enfrentam nos 

mercados em que estão inseridas tem exigido uma busca constante por alternativas de gestão 

nos negócios que proporcionem resultados melhores, mais rápidos e duradouros. Para as 

empresas brasileiras o desafio de enfrentar uma alta competição é algo urgente.  

Neste sentido, Silva (1997) afirma que a corrida em busca da competência e a 

capacidade para competir, em igualdade de condições, deveriam ter começado bem antes da 

abertura do mercado. Agora, tem-se que enfrentar o desafio da desverticalização, da 

terceirização, da concentração de esforços mais focados, com vistas à aquisição da excelência 

em termos de qualidade, de produtos de baixo custo e de alta tecnologia, enfim, de produtos, 

interna e externamente, competitivos.  

A exigência dos consumidores por maior qualidade e menor preço vem impelindo as 

organizações a especializarem-se cada vez mais na sua atividade-fim. O nível de 

especialização obtido pela focalização na atividade-fim pelas empresas de primeiro mundo é 

uma realidade que está servindo de exemplo para as empresas nacionais. Com isso, observa-se 

que o mercado brasileiro vem mudando de perfil rapidamente, movido pela busca de uma 

especialização capaz de tornar as empresas nacionais mais competitivas. Essa busca por 

especialização e competitividade tem como uma das respostas, a priori, um processo de 

terceirização. A aplicação desta estratégia de produção possibilita o estabelecimento de um 

processo gerenciado de transferência, a terceiros, das atividades acessórias e de apoio, 

permitindo que as empresas concentrem-se nas suas atividades-fim. 

A prática da terceirização não é novidade no mundo dos negócios. Há muitos anos, nas 

organizações do primeiro mundo e também do Brasil, se pratica a contratação, de empresas 

especializadas em atividades específicas, que não cabem ser desenvolvidas no ambiente 

interno da organização. É notório, entretanto, que esse modelo de gestão ganha mais e mais 

espaço no mercado, tornando relevante a necessidade de se conhecer as circunstâncias e 

condições que realmente tornam a terceirização uma opção vantajosa na gestão da produção 

de bens e/ou serviços (Giosa, 2003). 

Embora a motivação para a terceirização de atividades seja a obtenção de melhores 

resultados, as conseqüências da transferência de atividades produtivas para terceiros pode 

trazer resultados contrários ao objetivo deste modelo de gestão. Fatores competitivos como 
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qualidade, custo e prazo podem ter melhoras sensíveis, da mesma forma que podem 

apresentar uma significativa piora, contrariando as expectativas desta estratégia de gestão e 

comprometendo os resultados da organização.  

Diante dessas possíveis conseqüências resultantes da aplicação de um processo de 

terceirização, a decisão de terceirizar atividades precisa ser considerada de forma estratégica, 

uma vez que os efeitos desta opção têm implicações na sobrevivência da organização dentro 

do mercado em que compete. Cabe aos seus gestores uma análise consciente e apurada dos 

vários aspectos que influenciam e são influenciados por este novo modelo de gestão. Faz-se 

necessário que se estude, individualmente e em conjunto, os aspectos econômicos, 

financeiros, políticos, sociais, tecnológicos e organizacionais que envolvem a questão da 

terceirização. A garantia da qualidade dos serviços e dos produtos contratados é outra 

preocupação não menos importante neste contexto. Também é fundamental conhecer as leis 

trabalhistas que regem a configuração da mão obra empregada em atividades terceirizadas. O 

conhecimento destes aspectos e suas implicações na organização promoverão uma 

consciência mais crítica sobre a questão da terceirização e os possíveis resultados 

conseqüentes. 

A decisão de terceirizar ou de realizar as atividades com recursos próprios, baseados nos 

aspectos acima mencionados, e fundamentada em critérios relevantes, coloca o decisor diante 

de conflitos que, na maioria das vezes, não são simples de estruturá-los de modo a facilitar a 

escolha de uma opção. Uma decisão estratégica como esta carece de ser tomada com apoio de 

algum modelo que ajude aos decisores a fazer a escolha mais adequada às circunstâncias em 

que estão inseridos. Infelizmente não é raro que, decisões desta magnitude sejam tomadas 

com base em experiências passadas ou na visão e feeling do decisor. Almeida (2003) chama a 

atenção para fato de que o desempenho dos decisores está diretamente associado aos impactos 

na competitividade do negócio da organização e depende fortemente da forma como os 

problemas são analisados. 

1.2 Objetivo 

Diante do exposto, pretende-se neste trabalho fazer um estudo sobre os aspectos gerais 

mais importantes que estão envolvidos na terceirização de atividades produtivas, identificando 

os objetivos e critérios mais pertinentes para uma adequada análise desta opção de produção. 

Com base neste conhecimento será desenvolvido e proposto um modelo que estruture o 

problema de forma a facilitar a análise por parte do decisor. Esse modelo proposto fará uso de 
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uma metodologia multicritério adequada para recomendar a alternativa mais oportuna de 

produção, alinhada com as preferências do decisor. 

1.2.1 Objetivos Específicos: 

De forma específica, o presente trabalho busca atingir os seguintes objetivos: 

 Levantar conceitos associados a terceirização e outros temas nessa estratégia de 

produção; 

 Expor as implicações legais da terceirização; 

 Destacar os benefícios e riscos de uma terceirização; 

 Avaliar o uso de métodos de decisão multicritério; 

 Propor um modelo decisório para estruturar o problema e apoiar a decisão pela 

melhor alternativa de execução de atividades produtivas; 

 Aplicar o modelo proposto. 

1.3 Limitações da Dissertação 

O modelo decisório proposto neste trabalho recomenda uma solução baseando-se nas 

preferências do decisor que, por sua vez, são influenciadas pelos dados obtidos nas condições 

do ambiente presentemente constituídas. Não é feito nenhum tratamento formal nestes dados 

no sentido de estimar seu comportamento futuro. As preferências do decisor são elicitadas 

com base nos estados atuais das variáveis do problema ou mesmo na tendência do futuro mais 

provável que o decisor concebe naturalmente. Considera-se, portanto, que o problema 

decisório em questão é relativamente pouco dependente das incertezas ambientais. 

Não foi considerado formalmente quaisquer aspectos comportamentais da organização e 

do decisor que possam influenciar as preferências por alternativas particulares. 

A formulação do modelo proposto está fundamentada na teoria da utilidade 

multiatributo, com as simplificações obtidas através da técnica SMARTS (Simple Multi-

attribute Rating Technique using Swings). Não foram consideradas outras metodologias de 

decisão multicritério, por não se adequarem ao contexto e problema posto, conforme Almeida 

(2003). 

1.4 Estrutura da Dissertação 

O trabalho de pesquisa aqui apresentado está dividido em seis capítulos, conforme 

descrito a seguir. 
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Este capítulo, Introdução, faz uma explanação inicial da dissertação, abordando a 

importância do tema, o objetivo do trabalho e suas limitações. 

O capítulo 2, Descrição do Problema, contextualiza o problema da terceirização, seus 

benefícios e riscos e os aspectos mais relevantes desta opção de produção. 

O capítulo 3, Base Conceitual, apresenta alguns conceitos básicos da teoria da decisão, 

com ênfase na metodologia da utilidade multiatributo e sua mensuração através da técnica 

SMARTS. 

O capítulo 4, Modelo Proposto, descreve o modelo de apoio a decisão desenvolvido 

para ajudar a determinar se a terceirização é uma opção de produção vantajosa para as 

atividades submetidas ao modelo. 

Capítulo 5, Aplicação Numérica, retrata a aplicação do modelo proposto numa 

particular organização. 

Capitulo 6, Conclusões e Trabalhos Futuros, traz as considerações finais sobre o modelo 

proposto e sua aplicação como ferramenta de apoio decisório ao problema posto. Também são 

apontados possibilidades de outros trabalhos para complementar e ampliar a contribuição 

desta proposta de modelo decisório para terceirização de atividades. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

2.1. Origens e Conceitos  

A fim de proporcionar um entendimento mais alicerçado da questão que se busca 

solução neste trabalho, é mister conhecer alguns conceitos básicos presentes no contexto em 

que a terceirização de atividades se inclui. O conhecimento destes conceitos é fundamental 

para se ter uma visão de maior alcance do problema-tema, bem como para a definição dos 

objetivos, critérios e limites que serão necessários adotar no modelo de apoio à decisão a ser 

proposto. 

2.1.1 Origens 

A revolução industrial na Inglaterra, em 1778, marcou o início de profundas mudanças e 

enormes inovações na organização da produção. Essa revolução teve como uma de suas bases 

o conceito de divisão do trabalho ou especialização das tarefas inspirada no clássico literário 

“A Riqueza das Nações” de Adam Smith, inicialmente publicada em 1776. Registra-se nesta 

obra uma visita a uma fábrica de alfinetes, onde o escocês Smith observou que um artesão 

tradicional era capaz de manufaturar, em média, 20 alfinetes por dia. Segundo Adam Smith a 

mesma fábrica de alfinetes poderia apresentar uma capacidade de produzir 48.000 alfinetes 

por dia utilizando-se de apenas 10 homens, ou seja, a produção saltaria de 20 

alfinetes/homem.dia para 4.800 alfinetes/homem.dia. A proposta de Smith para esta fábrica 

baseava-se na divisão do trabalho, neste caso, na divisão das atividades necessárias para a 

confecção do alfinete, em que um homem apanha o fio, outro o endireita, um terceiro corta-o, 

um quarto faz a ponta, um quinto forja a cabeça e assim por diante, através de 18 diferentes 

operações. Em suma, este surpreendente aumento de produtividade era possível agregando-se 

ao processo produtivo organização e tecnologia (Smith, 2008). 

Mais tarde, na primeira metade do século XX, o americano Henry Ford provou na 

prática que os ganhos de produtividade com a divisão de trabalho e tecnologia são ainda 

potencializados quando a escala de produção aumenta e quando se padroniza as operações 

envolvidas no processo de fabricação. 

Embora os exemplos citados acima se refiram aos ícones da gestão da produção de 

bens, o conceito de divisão de trabalho, do emprego da tecnologia e da padronização de 

operações é, na prática, largamente aplicado também na prestação de serviços, uma vez que 

estas técnicas estão diretamente associadas à forma de como as atividades são executadas seja 

na produção de bens ou na prestação de serviços. 
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A divisão de trabalho apresentada por Adam Smith foi aplicada inicialmente nos limites 

de uma mesma organização. Com efeito, o princípio da divisão de trabalho pode ser aplicado 

além dos limites da organização a fim de buscar as mesmas vantagens originais, ou seja, 

aumento na produtividade e redução dos custos. Entretanto, quando se ultrapassa os limites da 

organização, a tal divisão de trabalho tem peculiaridades que carecem de tratamento e atenção 

diferenciados. Em um ambiente externo aonde essa divisão de trabalho possa acontecer, estão 

presentes vários aspectos como ética, leis trabalhistas, riscos e outros componentes que 

exercem influência nesse modelo de gestão. Um fato complicador desta proposta de 

configuração de trabalho, além da extrapolação dos limites físicos e administrativos da 

empresa, reside no fato de que muitos componentes presentes neste arranjo de produção não 

estão mais sob a supervisão e controle direto da organização original. Essa expansão na 

configuração de divisão de trabalho pode ser caracterizada como uma terceirização. 

2.1.2 Terceirização 

Várias definições diferentes sobre terceirização são encontradas na literatura 

especializada no assunto. Embora que na maioria das definições encontradas não se verifique 

contradições, nota-se que, dependendo do foco do autor, pode haver inclinações para os 

aspectos legais, vocacionais, administrativos, etc. A seguir tem-se algumas definições sobre 

terceirização:  

Campos (2006) propõe como definição de terceirização, “a transferência para uma 

empresa de prestação de serviços especializados, dos serviços não ligados ao objetivo 

econômico da empresa contratante, vindo os serviços a se realizar através dos empregados da 

empresa contratada, dentro ou fora da empresa contratante”. 

Para Campos (apud Barros Júnior, 2006) a terceirização é “uma estratégia econômica 

através da qual um terceiro, em condições de parceria, presta serviços ou produz bens para 

uma empresa que o contrata. Ao transferir para esse terceiro a produção das atividades 

acessórias e de apoio, pode a empresa contratante concentrar-se na sua atividade principal, o 

que levou a ciência da administração a chamar esse processo de focalização”. 

Campos (apud Nascimento, 2006) diz que a expressão terceirização designa “o processo 

de descentralização das atividades da empresa no sentido de desconcentrá-las para que sejam 

desempenhadas em conjunto por diversos centros de prestação de serviços e não mais de 

modo unificado numa só instituição”. 

Giosa (2003) conceitua a terceirização como “um processo de gestão pelo qual se 

repassam algumas atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma relação de 
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parceria – ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 

negócio em que atua”.  

Kardec (2002) conceitua a terceirização de forma mais concisa afirmando que “a 

terceirização é a transferência para terceiros de atividades que agregam competitividade 

empresarial, baseada numa relação de parceria”. 

Dadas as definições acima, pode-se dizer que o conceito de terceirização está 

diretamente associado à estratégia das empresas de concentrar suas atividades na essência do 

negócio, o qual deve ser o diferencial no mercado, facilitando a gestão empresarial e 

buscando vantagens competitivas através de parcerias que resultem em redução de custos, 

aumento da qualidade, flexibilidade e desempenho de forma geral. 

2.1.3 Parceria 

Os modernos conceitos de terceirização fazem menção a uma necessidade de 

convergência de interesses e objetivos entre os tomadores de serviços e os terceirizados, como 

condição para a obtenção dos objetivos que se busca com esse modelo de gestão. Esse 

envolvimento entre contratante e contratada focado num compromisso solidário de melhores 

resultados, é atualmente denominado no mercado como parceria.  

A obtenção de uma relação comercial entre comprador e fornecedor onde ambos os 

lados envolvidos no negócio decidem trabalhar solidários, focando nos objetivos comuns e 

que, para efeitos práticos, comportam-se como sócios de um empreendimento permitindo que 

os benefícios sejam repartidos entre si, não é algo simples de ser alcançado. Antes de tudo, 

para que essa parceria ocorra, é necessária uma profunda mudança de cultura dos envolvidos 

no processo. Novas atitudes e padrões de comportamento precisam ser adotadas entre os 

envolvidos num negócio em que se busca a parceria.  

A visão tradicional de negociação cujo objetivo é obtenção de resultados rápidos e 

vantajosos para o lado que se defende precisa ser aperfeiçoada para um compartilhamento de 

ganhos. Na terceirização, a relação entre contratado e contratante tem como objeto contratual, 

uma atividade de natureza continuada e não apenas um serviço eventual, isso significa que a 

relação entre as partes deve ser alicerçada em ganhos de médios e longos prazos. Uma relação 

comercial poderá ter longevidade se os participantes obtiverem bons resultados para seus 

próprios negócios ao longo da convivência profissional que se estabelece entre eles. 

Essa nova abordagem na maneira de negociar é uma condição essencial para se 

desenvolver relações duradouras, onde todos os relacionados realizem ganhos e sejam 

motivados a estabelecer, de fato, uma verdadeira relação de parceria.  
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Outro componente essencial para o estabelecimento de uma parceria é a confiança 

mútua entre o terceirizador, (quem contrata as atividades) e o terceirizado (quem executa as 

atividades). Atualmente qualquer empresa que se presa tem grande preocupação com a 

imagem que possui no mercado. A exemplo do que ocorre com os países, onde se pode medir 

o risco para investimentos, é fundamental avaliar o risco que oferecem as empresas com quem 

se pretende estabelecer uma relação comercial. Evidentemente, quanto maior o risco menor a 

confiança e consequentemente menor será a possibilidade de se estabelecer um contrato de 

terceirização e uma parceria. Esta necessidade de demonstrar confiança ao mercado tem 

levado as empresas a adotarem várias práticas de transparência e responsabilidade empresarial 

a exemplo da governança corporativa, que vem destacando-se como um instrumento de 

medida de confiança no mercado. Seja como for medida, a credibilidade é uma característica 

essencial para ter uma parceria entre empresas. 

Para que caracterize uma relação de parceira, além de uma consciência de longevidade 

nas negociações e de uma confiança mútua, ainda é necessário acrescentar o estabelecimento 

de metas comuns, baseados em objetivos convergentes onde os resultados visem o interesse 

tanto do terceirizador quanto para o terceirizado em níveis de compromisso equivalentes. A 

habilidade dos gestores tanto da contratada quanto da contratante em definir, avaliar e 

comprometer-se de forma justa com esses objetivos, é fator crucial para instituir uma relação 

de parceria (Queiroz, 1998). 

A identificação de parceiros através da avaliação de fornecedores é de fundamental 

importância para a implantação de um processo de terceirização bem sucedido. Não se pode 

simplesmente optar por terceirizar qualquer atividade sem antes ter um conhecimento prévio 

da potencialidade do mercado fornecedor daquela atividade. O desempenho da atividade 

terceirizada será sempre fortemente determinado pelo desempenho da entidade que a executa. 

Assim sendo, a decisão por terceirizar e com quem terceirizar são fortemente associadas e 

intrínsecas a um processo de terceirização bem conduzido. O modelo de apoio à decisão a ser 

proposto neste trabalho deve apresentar-se como uma ferramenta de suporte para a 

identificação das atividades com potencial de sucesso, quando executadas por terceiros, bem 

como para a identificação dos fornecedores com maiores possibilidades de executar a 

atividade terceirizada em questão através de uma parceria. 

2.1.4 Quarteirização  

Qualquer atividade que seja terceirizada, inclusive por questões legais como será visto 

adiante, não se gerencia diretamente a sua execução. Ainda assim, a relação estabelecida em 
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contrato entre o adquirente e o fornecedor, requer acompanhamento, fiscalização e avaliação 

do desempenho da atividade que foi terceirizada. Essa atividade de gestão de contratos com 

terceiros e monitoramento de desempenho das atividades terceirizadas também pode ser 

objeto de uma nova contratação. A Quarteirização é a vulgar denominação para o caso 

particular da terceirização que consiste na delegação a um terceiro, especialista em gestão, da 

administração das relações do contratante com os demais terceiros contratados. Para Silveira 

et al (2002), “com a utilização em larga escala da terceirização, principalmente nas 

organizações de maior porte,... que demandam contratação intensiva nos seus mais diversos 

segmentos, a quarteirização torna-se uma aliada da gestão empresarial”.  

Para Polônio (2000), a empresa “quarteirizada” possui a função de consultor técnico e 

interlocutor entre a empresa tomadora de serviços e demais prestadores desta e que, todo e 

qualquer serviço prestado por pessoa não vinculada à empresa contratante, 

independentemente da posição em que se encontra, gera os mesmos efeitos de um processo de 

terceirização. No que diz respeito aos aspectos legais, a quarteirização em nada difere em seus 

efeitos comercias, trabalhistas e fiscais de uma contratação de um terceiro para a execução de 

uma outra atividade qualquer. Em outras palavras, a quarteirização nada mais é que a 

terceirização da gestão dos contratos com as empresas terceirizadas da contratante. 

A quarteirização, portanto, adiciona mais uma atividade à lista de atividades passivas de 

um processo de terceirização e que também pode e deve ser submetida a um modelo de apoio 

à decisão a fim de ser verificado se há ganhos que justifiquem a terceirização de mais esta 

atividade. 

2.1.5 Primeirização 

Embora sempre se evidencie as melhorias e ganhos envolvidos com a aplicação do 

conceito de divisão do trabalho instituído por Adam Smith em 1776, é importante ressaltar 

que, caso essa divisão de trabalho não for coordenada de maneira correta, a aplicação da 

divisão de trabalho pode trazer resultados contrários aos desejados. No caso de manufatura de 

alfinetes exemplificada por Smith, uma má coordenação poderia até mesmo levar à não 

produção de um alfinete sequer em um dia (basta imaginar que uma das sub-atividades de 

produção falhasse ou por qualquer razão não ocorresse). Isso significa que, embora o conceito 

da divisão de trabalho traga melhores resultados, ele precisa ser bem administrado para que 

esses bons resultados realmente se materializem. 

Essa necessária coordenação torna-se mais crítica quando a divisão do trabalho 

extrapola os limites da organização, ou seja, quando é realizada por terceiros. Neste caso é 
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preciso considerar as características do ambiente externo onde se processa a divisão do 

trabalho com todos os seus atores que atuam fora dos domínios da empresa. Uma decisão 

errada neste sentido pode causar elevados prejuízos a qualquer empresa podendo inclusive ter 

como conseqüência, a longo ou médio prazo, a falência da organização caso o erro não seja 

reparado em tempo. Sendo, portanto uma questão de sobrevivência, a decisão por 

terceirização de atividades tem cunho estratégico para qualquer organização, justificando-se 

mais uma vez a necessidade de um modelo que dê suporte a essa crucial decisão 

organizacional. 

Uma terceirização precipitada de atividade pode, evidentemente, ser remediada, 

entretanto haverá sempre prejuízos contabilizados como conseqüência de um processo de 

terceirização onde houve arrependimento. Sempre que um processo de terceirização é mal 

conduzido e decisões errôneas são tomadas, os resultados aferidos com tal manobra podem 

apresentar-se como aumento de custos, perda de qualidade e competitividade sendo, portanto, 

completamente contrário ao que se pretende em um processo de terceirização de atividades.  

Embora os erros estratégicos de gestão não sejam amplamente divulgados além dos 

níveis mais altos de uma organização, há registro de várias empresas que adotaram a 

terceirização de algumas de suas atividades e, pouco tempo depois constataram que os 

resultados não foram satisfatórios, ou mesmo que as condições de mercado mudaram 

rapidamente, e concluem que manter uma dada atividade em mãos de terceiros é menos 

vantajoso do que voltar a executar essas atividades diretamente com os próprios recursos . 

Para citar um exemplo onde se optou por voltar a executar as atividades diretamente 

com recursos próprios, o jornal o Globo de 17/dez/2006 no caderno Boa Chance, informou 

que a TAM, a maior empresa aérea brasileira, recontrataria 5,5 mil prestadores de serviço até 

abril/2007. Os executivos da TAM afirmaram que a estratégia de voltar a executar algumas 

atividades deveria representar uma economia de R$ 85 milhões anuais. A matéria apontou 

como uma das principais causas da derrocada, a falta de critérios no processo decisório da 

terceirização, em que, ironicamente, visa-se apenas o baixo custo. 

A reversão do processo de terceirização ganhou o apelido de “primeirização”, em mais 

um neologismo do mundo corporativo. O retorno das atividades para a empresa após um 

período de terceirização tem origem, na maioria dos casos, no baixo desempenho medido na 

atividade terceirizada. O motivo do fracasso, em grande parte reside em erros cometidos 

durante o processo decisório da terceirização da atividade. Um adequado modelo de apoio à 

decisão pode orientar melhor a direção da organização no sentido de aumentar as chances de 
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obtenção de um bom desempenho, evitando a primeirização como forma de arrependimento 

para decisões mal fundamentadas. 

2.2 Aspectos Legais  

Durante o processo decisório, quando está sendo considerada a possibilidade de se 

terceirizar atividades com parceiros, o conhecimento dos aspectos legais que regulam a 

prestação de serviços contratados é fundamental para a obtenção dos objetivos que se 

almejam com essa modalidade de gestão. São nos aspectos legais que residem os maiores 

riscos para as empresas que transferem suas atividades aos cuidados de terceiros.  

A complexidade da legislação trabalhista, o constante aumento dos encargos 

previdenciários e a situação de desemprego instalada no país, foram aos poucos aguçando a 

criatividade de alguns gestores de empresas no sentido de utilizar métodos sofisticados, 

muitos dos quais com o intuito de fugir das obrigações trabalhistas e previdenciárias, 

passando assim a violar a lei trabalhista de forma indireta. Os procedimentos à margem da lei 

trabalhista utilizados por empresas, seja contratante, contratada ou ambas e que, infelizmente, 

não é de ocorrência rara no Brasil, deu origem ao termo terceirização ilícita, devido a ferir os 

direitos do trabalhador e colocar em risco a imagem e os resultados das organizações 

envolvidas no processo (Silveira et al, 2002).  

Neste sentido, Campos (apud Manus, 2006) alerta que “atravessamos um período em 

que se busca criar e adaptar novas formas de prestação de serviços às exigências de mercado 

por meio do processo denominado de terceirização, mas que exige cuidado para não perder de 

vista a necessária proteção que o Direito do Trabalho deve dispensar aos trabalhadores de 

forma geral”. 

Para se ter uma compreensão mais ampla dos aspectos jurídicos que envolvem a 

terceirização no Brasil, é fundamental entender a maneira como as relações de trabalho são 

concebidas pelo poder público em nosso país, em especial pelos poderes Executivo e 

Judiciário. Analisando-se a legislação vigente, pode-se observar que, embora tenham ocorrido 

significativos avanços, ainda impera um perfil claramente intervencionista por parte do 

Estado, calcado em grande medida em normas rígidas e ultrapassadas, que não condizem mais 

com as realidades social e econômica atuais. No Brasil, encontra-se um sistema arcáico, no 

qual as relações trabalhistas são normatizadas por leis, que nada mais são do que instrumentos 

estatais de controle. O Estado interfere diretamente no relacionamento entre as partes, 

reduzindo significativamente a margem de negociação. As partes são obrigadas a seguir 
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regras impostas que, de modo geral, não levam em consideração as peculiaridades de cada um 

(Silveira et al, 2002). 

Ao longo do tempo em nosso país, a intervenção estatal, o engessamento das regras da 

relação de trabalho, a interpretação da lei e a aplicação irrestrita do princípio de proteção ao 

trabalhador geraram ineficiência, encargos sociais e custos incompatíveis com a necessidade 

do país de desenvolver vantagens competitivas.  

A respeito disso citam Silveira et al (apud Pastore, 2002, p. 25) que  
“[...] o Brasil desenvolveu ao longo de várias décadas um imenso cipoal de leis e 

sentenças trabalhistas com tentativa de organizar o mercado de trabalho, evitar e 

resolver os conflitos entre as partes. Depois de todo esse esforço verifica-se que, no 

que tange à organização, o poder desse aparato legal está cada vez menor, pois 

hoje é de quase 60% a parcela da força de trabalho que está fora da proteção legal 

– no mercado informal. No que tange à prevenção e resolução de conflitos, verifica-

se um crescimento contínuo das desavenças entre as partes e do número de ações 

trabalhistas. Atualmente, os tribunais de trabalho possuem mais de 2,5 milhões de 

processos em andamento, sendo pequena a sua capacidade de prevenir os conflitos. 

Os processos que darão entrada hoje nos tribunais são exatamente iguais aos que 

deram entrada ontem e há dez anos atrás. A capacidade inibitória do conflito nessa 

área é nula. Ao contrário, está provado que o nosso sistema de resolução de 

impasses através da Justiça do Trabalho constitui um eficiente estímulo ao conflito 

entre as partes.” 

O Estado brasileiro, diante desse cenário instalado nas relações trabalhistas, associado 

aos índices de desemprego e informalidade que se verifica no país e pressionado pela 

influência da globalização em que o mercado interno está submetido, vem demonstrando 

interesse político em desregulamentar o mercado de trabalho, por entender que somente assim 

será possível manter a competitividade das empresas e atrair novos investimentos.  

A desregulamentação do mercado de trabalho significa a saída do Estado da relação 

capital/trabalho, ou seja, a passagem do ultrapassado sistema estatutário para o moderno 

sistema negocial. A flexibilização do direito do trabalho, procurando adaptá-lo à realidade 

econômica e social do momento, pretende, principalmente, preservar a empresa e empregos, e 

colocar o Brasil num outro nível de produção, competitividade e qualificação profissional 

(Silveira et al, 2002). 

Neste contexto, a terceirização apresenta-se como um reflexo da necessária 

flexibilização do direito do trabalho, na medida em que possibilita a contratação de uma 

empresa para a realização das atividades que seriam realizadas por empregados da própria 

empresa contratante.  
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Do ponto de vista do centro decisor de uma organização, que julga a possibilidade de 

terceirizar algumas de suas atividades, espera-se que conheça, com profundidade adequada, os 

riscos legais oferecidos por essa modalidade de gestão. 

Embora não exista lei que proíba a terceirização de atividades no Brasil, também ainda 

não há uma lei específica que regulamente a terceirização e esclareça muitas questões sobre o 

tema. A preocupação da Justiça do Trabalho com o crescente número de processos de 

terceirização que envolve a interposição de empresas, onde muitas vezes se verifica a 

ocorrência de relações empregatícias camufladas no contrato de terceirização, fraudando à 

legislação trabalhista, levou o Tribunal Superior do Trabalho (TST) a posicionar-se com 

relação à questão. Foi proferido então, o entendimento uniformizado por meio do enunciado 

da Súmula 331, cujo conteúdo revisado em 21/11/2003 é o seguinte: 

“Enunciado 331 - Contrato de prestação de serviços – Legalidade – Revisão do 

Enunciado 256. 

I - A contratação de trabalhadores por empresas interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei 

nº. 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou funcional (art. 

37, II, da CF/1988). 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº. 7. 102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços 

especializados ligados á atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 

subordinação direta. 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive 

quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da 

relação processual e contem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº. 8.666, de 

21.06.1993)”. 

Sobre o escrito do inciso I, Silveira et al (2002) comentam que é um equívoco aplicar 

esse inciso ao fenômeno da terceirização, uma vez que, na verdade, ele se refere à contratação 

de trabalhadores. Como terceirizar significa comprar serviços de forma contínua, e não locar a 

força do trabalhador, entende-se aqui que não há a presença da terceirização típica. A locação 

de mão de obra é ilegal constituindo-se na chamada intermediação da força laborativa. Tal 
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procedimento é condenado pela Justiça do Trabalho. Neste tipo de relação o intermediário 

obtém colocação para o trabalhador e, por isso retira dele parte de sua remuneração. Neste 

caso, o trabalhador é tratado como mercadoria. Não bastasse ser ilegal, essa conduta é 

repudiada pela sociedade, denegrindo a imagem das empresas envolvidas neste processo de 

terceirização fraudulenta. A única hipótese de legalidade da locação de mão de obra é a 

contratação temporária de trabalhadores, feita normalmente através de empresas que se 

dedicam a essa atividade, também chamadas de fornecedoras ou locadoras de mão de obra 

conforme a Lei N. 6.019/74. 

Para que se configure o vínculo empregatício mencionado no inciso I é necessário que 

se verifique um ou mais dos seguintes aspectos presentes na relação, conforme citam Silveira 

et al (2002): 

Subordinação hierárquica: A característica marcante da subordinação jurídica é o poder 

de comando exercido pelo empregador a que o empregado está obrigado. Nesta relação de 

trabalho é o empregador quem define quando e como serão realizadas as tarefas, 

determinando inclusive o horário de trabalho e o período de férias. Pinto (1993) destaca que a 

subordinação é o mais conhecido traço da prestação de trabalho pelo empregado e antecipa-se 

à própria realização do trabalho, justamente porque o empregador, com seu poder de dirigi-la, 

já tem o empregado à mercê de suas ordens, independentemente de dá-las. Verifica-se, 

portanto que o empregado encontra-se em estado de sujeição diante do empregador, que o 

torna dependente na relação de emprego, esteja ou não efetivamente prestando seu serviço. 

Pagamento mediante salário: Em contrato de emprego, estará sempre presente a 

característica da onerosidade, ou seja, a venda da força de trabalho na relação. Implica na 

troca do tempo em trabalho ou a disposição do contratante em troca de uma remuneração que 

pode ser exclusivamente em dinheiro ou parte em dinheiro e parte de outros benefícios. 

Pessoalidade: O aspecto da pessoalidade é marcante na definição de uma relação de 

emprego. Significa que o empregado não pode ser substituído por outro, devendo os serviços 

ser prestados sempre pelo agente que foi contratado para executá-lo. Na terceirização lícita 

essa característica não se verifica, pois o que é contratado é a empresa, e não qualquer de seus 

funcionários. 

Habitualidade: A habitualidade é outra propriedade peculiar na caracterização de uma 

relação empregatícia. Essa característica pode ser definida como a não-eventualidade dos 

serviços prestados e está presente quando o empregado fica à disposição do empregador em 

um determinado local e em um dado espaço de tempo. 
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Vale ressaltar que as disposições contidas no art. 442, caput da CLT, definem: 

“Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 

emprego”. 

Embora o inciso I não trate da terceirização, e sim da ilegalidade da prática de locação 

de mão de obra não temporária, é de fundamental importância que o contrato de terceirização 

esteja muito bem redigido de modo a ficar muito claro que não se trata de contratação de mão 

de obra e sim da contratação de serviços. 

As disposições contidas no inciso II, da Súmula 331 são específicas para aplicação da 

terceirização na administração pública. O Estado já foi vítima de severas condenações 

trabalhistas advindas de processos judiciais movidos por trabalhadores de empresas 

contratadas pelo poder público. A intenção deste inciso II é, portanto, barrar o ingresso 

indesejado na carreira pública de trabalhadores de terceiros ainda que sua contratação ou 

relacionamento tenham ocorridos de maneira irregular. Essa disposição segue o que determina 

o inciso II, do art. 37 da Constituição Federal: “A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público (...)”. 

Em relação ao inciso III da Súmula n. 331, pode-se dizer que, ao contrário dos dois 

primeiros incisos, que centram sua atenção na intermediação da mão obra, este trata da 

contratação de serviços. É, portanto esse inciso que autoriza a terceirização, ao informar que, 

em outras palavras, não se pode ser considerado empregado do tomador, o trabalhador da 

empresa prestadora de serviços especializados ligados à atividade-meio, desde que realize 

suas tarefas sem subordinação direta e nem pessoalidade. 

A terceirização de serviços de vigilância e de conservação e limpeza já vêm de longa 

data, sendo praticada pelas empresas e aceita pelo Judiciário Trabalhista, não carecendo aqui 

de maiores comentários. 

O termo “serviços especializados” presente no inciso III carece de comentário. Para 

Silveira et al (2002) “a caracterização dos serviços especializados está calcada na presença 

dos seguintes requisitos: previsão no contrato social da empresa prestadora, identificação com 

o objetivo da contratação, execução das atividades com qualificação, autonomia técnica e 

exigência de certo know-how”. 

Outro termo que merece destaque no inciso III é “atividade–meio”. Essa definição tem 

sido motivo de calorosos debates entres os juristas da área trabalhista. Existe uma enorme 

dificuldade de se classificar de forma precisa e inequívoca as atividades-meio e as atividades-

fim (Silveira et al, 2002). 



2_______________________________________________________Descrição do Problema 

 16

Não é objeto deste trabalho se ater a questão da classificação de atividade-meio e de 

atividade-fim. Cada caso de terceirização deve ter sua atividade avaliada individualmente, 

buscando os parceiros que, em seu contrato social, apresentem a atividade que se procura 

terceirizar como objetivo de mercado.  

Para alguns juristas a legalidade ou ilegalidade da prática de compra de serviços 

terceirizados não está relacionada à natureza do serviço como meio ou fim, e sim a forma 

como é praticada, verificando-se a existência ou não de fraude aos trabalhadores, ingerência, 

subordinação, idoneidade econômica do prestador, entre outras situações (Silveira et al, 

2002). 

A responsabilidade do tomador de serviços é objetiva, conforme a Súmula nº. 331 

Inciso IV prescreve que, ocorrendo o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do 

empregador, implica na responsabilização subsidiária do tomador. 

Não se pode admitir que o trabalhador tenha prejuízos com a terceirização. Devem ser 

resguardados todos os direitos trabalhistas, o que se garante com essa responsabilização do 

tomador de serviços. Fica, portanto, bastante claro que, em sendo um dos objetivos da 

terceirização a redução dos custos, pode-se pôr a perder esse alvo por falha na fiscalização 

dos recolhimentos dos impostos dos trabalhadores da empresa contratada. 

Diante de todas as considerações aqui feitas sobre a súmula 331, que rege a contratação 

de prestação de serviços, fica muito evidente a necessidade de conduzir um processo de 

terceirização com segurança, de forma a resultar, de fato, uma melhoria da qualidade e 

produtividade, conciliando ao mesmo tempo com a legítima economia dos tributos. Neste 

sentido, um contrato de prestação de serviço firmado com a empresa prestadora dos serviços 

deve prever uma relação de parceria, coberta com todos os cuidados necessários a fim de 

atingir efetivamente a qualidade e produtividade imprescindível à sobrevivência e ao 

crescimento dos parceiros. 

Os aspectos legais envolvidos na questão da terceirização de atividades fazem parte do 

delicado problema do mercado de trabalho brasileiro que tem mostrado sinais de que é preciso 

enfrentar a realidade de um mundo globalizado. Os aspectos legais que envolvem as relações 

de trabalho no Brasil estão sendo nos dias atuais amplamente discutidos pelo poder legislativo 

e está sendo acompanhada pela mídia jornalística uma vez que é um assunto de interesse 

nacional. 

Uma análise multicritério de apoio à decisão de terceirizar ou não uma determinada 

atividade só pode ser efetivada depois que se verifica a legalidade de terceirização desta 

atividade. Em outras palavras, o aspecto legal de uma atividade é um critério qualificador, que 
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sendo satisfeito, habilita a atividade a uma possível terceirização mediante uma avaliação 

criteriosa dos objetivos que se busca alcançar com essa estratégia de gestão da produção. 

2.3 Tendências da Terceirização no Brasil 

Kardec (2002) afirma que “a tendência mundial e, por conseqüência, no Brasil é o 

avanço da terceirização como opção estratégica”. O Documento Nacional da Associação 

Brasileira de Manutenção (ABRAMAN) edição 2001, indica que 52% das empresas 

pesquisadas acreditam no aumento do nível de contratação de serviços, 41% pretendem 

manter o nível atual e, apenas, 7% pretendem “desterceirizar” ou “primeirizar”. 

Na visão de Queiroz (1998, p.15),  
“[...] o setor secundário nas empresas vai diminuir e o terciário crescer na forma da 

terceirização de serviços e atividades, com parceiros especializados, capazes e 

competentes. Haverá uma nova forma de gestão de negócios, na qual as empresas 

estarão mais e mais focadas nos seus produtos e passando para terceiros, eficientes e 

eficazes, as suas atividades-meio, posicionando-se apenas no gerenciamento e na 

avaliação de resultados dos seus parceiros que, somados a sua gestão eficaz, da 

atividade-fim, conduzirão à manufatura de produtos competitivos”. 

Queiroz (1998) ainda afirma que “O desenvolvimento da terceirização nos próximos 

anos vai pautar-se nos caminhos da administração científica, tendo como fatores principais a 

eficiência, a eficácia e a efetividade, para que os resultados planejados e os esperados possam 

surgir de forma contínua e perene”.  

Atualmente no Brasil verificam-se índices elevadíssimos de trabalhadores informais, 

como conseqüência de uma lei trabalhista arcaica e não condizente com a realidade que se 

apresenta numa economia globalizada em que o país se encontra. É portanto de se esperar, em 

um curto prazo, uma atualização na Lei Trabalhista do Brasil que venha a favorecer uma 

relação contratual de mão de obra mais flexível e não necessariamente vínculos 

empregatícios. Espera-se também uma menor interferência do Estado e uma taxação de 

imposto menos voraz. 

O conceito de parceria, que permite uma relação ganha-ganha entre o tomador de 

serviços e o terceirizado, será cada vez mais reconhecido como necessário para a 

sobrevivência de ambos, face a alta competitividade posta. Essa parceria que hoje vem sendo 

timidamente aprendida (não com facilidade) na relação entre pessoas jurídicas, precisa ser 

extrapolada para as futuras relações contratuais entre pessoas jurídicas e físicas, ou seja entre 

as empresas e a mão de obra contratada. Essa relação de parceria entre empresa e mão de obra 
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é uma tendência a longo prazo que terá como ponto de partida uma legislação mais moderna e 

adequada a realidade da economia globalizada.  

O CENAN – Centro Nacional de Modernização em sua III Pesquisa Nacional sobre 

Terceirização-Empresas/2005 realizou uma pesquisa onde colheu informações de 2.040 

empresas de todas as regiões do país. A amostra pesquisada incluía empresas de grande, 

médio e pequeno porte e de natureza pública e privada. Verificou-se que a grande maioria das 

empresas participantes da pesquisa já aplicava algum tipo de terceirização de serviços. Para a 

pergunta: “Você empresa entende que a terceirização é uma tendência mundial do processo de 

modernização dos negócios?” foi obtido como retorno 92% para a opção “sim” e apenas 8% 

para a opção “não”. Apontando que, indubitavelmente, a terceirização é uma tendência 

fortíssima para os modelos de gestão de negócios num futuro próximo. 

As tendências sinalizadas se justificam pelo o avanço da globalização na economia 

tornando crescente o nível de competitividade no mercado exigindo uma busca de alternativas 

de gestão para garantir a sobrevivência nessa realidade econômica, através de soluções 

estratégicas que contemple um menor custo, uma maior qualidade e um melhor atendimento. 

2.4 Vantagens, Desvantagens e Conseqüências da Terceirização 

A terceirização, como na maioria de modelos de gestão, apresenta uma variada gama de 

vantagens e desvantagens inerentes a essa configuração na gestão da produção de bens e 

serviços. Para alguns, a terceirização é vista com muito otimismo e como uma tendência sem 

volta das relações capital–trabalho. Para outros, mais conservadores, enxergam na 

terceirização uma desvalorização na mão de obra envolvida neste modelo de gestão. 

Objetivando proporcionar ao núcleo decisor do dilema entre terceirizar e não terceirizar, 

uma visão geral das potencialidades e conseqüências deste modelo de gestão de produção, 

mencionam-se a seguir alguns pontos de vista de autores brasileiros sobre os ganhos e riscos 

que se podem obter oriundos de um processo de terceirização:  

Para Queiroz (1998) algumas das conseqüências positivas deste modelo de gestão é a 

simplificação da estrutura organizacional, a desburocratização, uma maior flexibilidade e 

agilidade decisória, o aumento da produtividade, o aumento da especialização, o 

enfraquecimento de uma possível mobilização para movimentos grevistas, a redução dos 

custos administrativos e de pessoal, a eliminação de sucateamento de equipamentos, a 

diminuição dos níveis hierárquicos e a racionalização das compras. 

Silveira et al (2002) destacam que a terceirização concede uma revisão tributária em que 

a pulverização das atividades entre várias empresas permite que elas possam enquadrar-se, de 
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acordo com o segmento em que atuarão e o nível de faturamento, em legislação que faculte o 

recolhimento tributário simplificado, reduzindo significativamente o “custo Brasil” da 

operação. Outra vantagem apontada é a flexibilidade contratual na substituição do emprego 

por serviço, uma vez que o contrato de terceirização é regulado por legislação de natureza 

civil/comercial, e não trabalhista e com remuneração vinculada à produção e não à hora de 

trabalho. O processo de negociação da relação não está diretamente subordinado aos 

princípios vigentes e obsoletos da legislação trabalhista. 

Giosa (1999) chama a atenção para fatores restritivos como o desconhecimento da alta 

administração do processo de terceirização, resistências e conservadorismo por parte da 

direção da empresa tomadora de serviços, as dificuldades de se encontrar a parceira ideal, os 

riscos inerentes à coordenação dos contratos, a falta de parâmetros de custos internos, os 

custos de demissões, o conflito com os sindicatos e o desconhecimento da legislação 

trabalhista. 

Martins Filho (1993) destaca como efeitos danosos ao trabalhador, a redução salarial do 

empregado terceirizado, a deteriorização nas condições de higiene e segurança do trabalho, 

uma maior rotatividade da mão de obra com desemprego periódico, a pulverização da ação 

sindical e a impossibilidade da integração do empregado a empresa. 

O outro fator restritivo óbvio é a disponibilidade de poucas empresas especializadas na 

atividade que se procura terceirizar. Uma pequena quantidade de fornecedores no mercado 

diminui consideravelmente as possibilidades de se encontrar um parceiro que possa atingir as 

expectativas de desempenho da empresa contratante. Quando não se tem uma boa quantidade 

de fornecedores habilitados para executar o que se propõe a terceirizar, além de influir 

negativamente nos preços ofertados para a empresa contratante, também se aumenta o risco 

de baixa qualidade na execução da atividade por parte da empresa contratada. 

Leira (1991) cita como conseqüências danosas para as empresas o aumento do risco a 

ser administrado pela tomadora de serviços, a dificuldade no aproveitamento dos empregados 

já treinados, as demissões na fase inicial, as mudanças na estrutura do poder, a falta de 

parâmetros de preços nas contratações iniciais, o custo das demissões, a relação tensa com os 

sindicatos, a má escolha dos parceiros, a má administração do processo e o aumento da 

dependência de terceiros. 

Por outro lado, uma conseqüência da terceirização é também o aumento do número de 

micro e pequenas empresas em todos os setores da economia, ou seja, a redução de postos de 

trabalhos nas grandes empresas que optam por terceirização abre oportunidade para outros 
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empregos nas pequenas e médias empresas oriunda do mesmo processo de terceirização 

(Campos, 2006) 

Kardec (2002) relaciona como principais vantagens obtidas com a prática adequada da 

terceirização o aumento da qualidade, a redução de custos, o aumento da especialização, a 

redução de estoques (quando se contrata com fornecimento de material), a flexibilidade 

organizacional, uma maior disponibilidade de tempo para a gestão do negócio, uma 

diminuição do desperdício, a redução das áreas ocupadas e um melhor atendimento. O mesmo 

autor também destaca como as principais desvantagens do processo de terceirização, o 

aumento da dependência de terceiros, o aumento de custos quando o processo é mal 

conduzido, o aumento do risco empresarial pela possibilidade de queda na qualidade e o 

aumento de risco de demanda trabalhista dependendo da qualidade da contratação. 

Nota-se que alguns pontos, como custo e qualidade, podem apresentar-se como uma 

vantagem ou mesmo como uma desvantagem dependendo fundamentalmente de quão bem foi 

conduzido o processo de decisão por terceirizar e de como é gerida a prestação de serviços 

por terceiros.  

Diante de tantas vantagens e desvantagens apontadas, algumas até mesmo 

contraditórias, com conseqüências relevantes para o destino das empresas e dos atores 

envolvidos no cenário da terceirização, mostram-se ainda mais evidente a natureza estratégica 

da decisão de terceirizar atividades, e a necessidade de se considerar diferentes critérios nesta 

tomada de decisão. É, portanto, bastante pertinente à aplicação de um modelo que apóie os 

decisores responsáveis por esta decisão com tantos possíveis desdobramentos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A MODELAGEM 
MULTICRITÉRIO DE APOIO A DECISÃO 

3.1 Decisões com Múltiplos Critérios 

A teoria da decisão é uma metodologia racional de apoio às decisões em face a 

situações complexas. Essa complexidade se deve à incerteza sobre o que acontecerá, aos 

vários objetivos desejáveis e ao grande número de alternativas de solução possível e seus 

encaminhamentos. Embora a incerteza não seja controlável, a exposição dos indivíduos 

decisores ao impacto dos eventos imprevisíveis pode ser administrada com base nas suas 

preferências (Campelo de Souza, 2002).  

Tomar uma decisão é fazer uma escolha dentro do conjunto de alternativas factíveis, ou 

seja, alternativas que atendam aos objetivos e superem as restrições do problema. A eficiência 

na tomada de decisão consiste na escolha da alternativa que, tanto quanto possível, ofereça os 

melhores resultados. Na impossibilidade de escolher-se a melhor alternativa deve-se buscar o 

conjunto de alternativas não dominadas, também conhecidas como o ótimo de Pareto, sendo 

que estas alternativas são comparadas em função dos critérios identificados no processo de 

decisão, sob a influência dos atributos definidos e dentro de riscos aceitáveis, que farão o 

decisor posicionar-se para um cenário futuro possível (Gomes et al, 2006) 

De acordo com Roy e Bouyssou (1993), uma abordagem multicritério em um processo 

de tomada de decisões envolve as vantagens a seguir: 

 A constituição de uma base para o diálogo entre os envolvidos no processo 

decisório, utilizando diversos pontos de vista comuns; 

 Maior facilidade para incorporar incertezas aos dados segundo cada ponto de vista; 

 Enfrentar cada solução como um compromisso entre objetivos em conflito. 

Esta última vantagem é clarificada por Campelo de Souza (2002), quando observa que 

raramente existirá uma alternativa dominante que seja melhor do que todas as outras em cada 

um dos objetivos. Algumas alternativas, dominadas, podem ser desconsideradas, mas 

geralmente não se pode simplesmente maximizar vários objetivos simultaneamente. 

A tomada de decisão dentro das organizações é geralmente um processo complexo. 

Normalmente vários critérios são necessários para uma escolha final entre as diferentes 

alternativas sob consideração, o que exige o desenvolvimento e a aplicação de metodologias 

que permitam ao decisor ponderar com eficiência os diferentes atributos usados no processo 

decisório.  Tomar decisões sob uma problemática complexa, é de um modo geral, uma das 
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mais difíceis tarefas enfrentadas individualmente ou por grupos de indivíduos, pois na maioria 

das vezes suas conseqüências impactam diretamente no desempenho das organizações e na 

permanência dos decisores nestas.  

3.2 Conceitos Básicos 

Muitos conceitos importantes relacionados à decisão multicritério podem ser 

encontrados em literaturas específicas da área, como Vincke (1992), Roy (1996), Keeney e 

Raiffa (1976). Para fins desta obra será apresentado apenas alguns poucos conceitos básicos 

relacionados á decisão multicritério que se considera essenciais para uma melhor 

compreensão do modelo proposto como solução para o problema que se busca resolver neste 

trabalho. 

3.2.1 Atores do Processo de Decisão 

Como principais atores de um processo de decisão destacam-se: 

Decisor: indivíduo ou grupo de indivíduos que, direta ou indiretamente, proporciona o 

juízo de valor usado no momento de avaliar as alternativas disponíveis, com o objetivo de 

realizar a melhor escolha. Embora pareça uma trivialidade, isso tem sentido crucial na 

metodologia de apoio à decisão multicritério, pois a alternativa selecionada dependerá, em 

última instância, da informação introduzida pelo decisor no processo. Essa informação, em 

forma de juízo de valor, é muitas vezes subjetiva e obedece à estrutura interna de preferência 

do decisor (Gomes et al, 2004) 

Facilitador: É um líder experiente que deve focalizar a sua atenção na resolução do 

problema, coordenado os pontos de vistas do decisor, mantendo este motivado e destacando o 

aprendizado no processo de decisão. O facilitador deve manter uma postura neutra no 

processo decisório, para não intervir nos julgamentos do decisor. O facilitador é um ator 

particular, cujo grau de ingerência na atividade de apoio à decisão deve ser contínuo, 

adotando uma postura compreensiva e, sobretudo, cooperativa (Roy, 1985)  

Analista: este ator ou equipe de trabalho tem como tarefa principal a modelagem do 

problema como auxilio ao facilitador e ao decisor na estruturação e identificação dos fatores 

do meio ambiente que influenciam na evolução, solução e configuração do problema. O seu 

papel deve ser fundamentalmente objetivo, extraindo as opiniões do decisor, tratando-as de 

maneira mais objetiva possível e transferindo-as ao modelo para posterior utilização (Gomes 

et al, 2004). 
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Ressalta-se que não é raro, em um processo decisório, um mesmo indivíduo exercer 

como ator simultaneamente mais de um papel, podendo até mesmo atuar nos três principais 

papéis acima descritos. 

3.2.2 Alternativas  

Entendem-se como alternativas o conjunto de opções consideradas possíveis como 

solução a um problema, no qual o decisor depara-se para fazer sua escolha. Este conjunto 

também é comumente conhecido como conjunto de escolha ou conjunto de ações potenciais, 

onde deverá estar contido todas as possíveis soluções para o problema em se pretende 

resolver.  

Para fins deste trabalho, serão avaliados somente os conjuntos finitos de alternativas e, 

do um ponto de vista prático, constituídos por um número relativamente pequeno de 

elementos.  

Gomes et al (2004) classificam as alternativas em: 

Globais: Uma alternativa ou ação potencial é denominada global quando não exclui as 

demais alternativas do conjunto solução. 

Fragmentada: Uma alternativa ou opção potencial é denominada fragmentada quando a 

mesma é exclusiva. 

3.2.2.1 Dominância 

O princípio da dominância é usado para eliminar uma alternativa que seja claramente 

inferior a uma outra alternativa. Uma alternativa é considerada dominada quando existe uma 

outra alternativa que a supera em pelo menos um critério e se iguala nos demais.  

A “solução eficiente”, “não-dominada”, “eficiência de Pareto”, ou “ótimo de Pareto” 

será aquela que puder ser obtida de forma que a alternativa escolhida atinja um valor amplo 

em todos os critérios e não possua um decréscimo simultâneo em nível inaceitável em 

quaisquer dos demais critérios que estão sendo utilizados no processo de avaliação das 

alternativas (Pareto, 1996). 

Vale salientar que em alguns processos decisório, o decisor pode estar interessado não 

apenas em identificar a melhor alternativa, mas também em saber o quanto a melhor 

alternativa tem um valor global suficientemente bom para ser tomada como decisão (Gomes 

et al, 2006). 
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3.2.3 Escalas 

O conhecimento básico de escalas na edução das preferências do decisor é fundamental 

para a obtenção de dados corretos e com racionalidade aceitável. As preferências do decisor 

precisam ser expressas em escalas de mensuração adequadas aos propósitos da elicitação. 

Parasuraman (1991) coloca que as respostas, no caso as preferências dos decisores, quando 

elicitadas, devem estar enquadradas dentro de um dos quatro tipos de escalas de mensuração, 

a saber:  

Escalas Nominais: A escala nominal é aquela em que seus elementos servem apenas 

para nomear, identificar e/ou categorizar dados, pessoas, objetos e fatos. São muito usadas em 

pesquisa de mercado para classificar variáveis como marcas, cores, modelos, sexo, regiões, 

gostos, ocupação etc. Quando se utiliza numerais em escalas nominais, os números utilizados 

não passam de rótulos usados para identificar diferentes categorias de respostas. A escala 

nominal é o tipo de escala menos sofisticada que informa simplesmente a classificação de 

certas características das alternativas, mas não é utilizada para medir preferências num 

processo decisório (Mattar, 1996). 

Escalas Ordinais: As escalas ordinais como o próprio nome diz, ordenam os elementos 

de um conjunto que estão sendo estudados de acordo com certas características, segundo um 

processo de comparação, além de servirem também para nomear, identificar e/ou categorizar 

pessoas, objetos ou fatos (Mattar, 1996). 

A escala ordinal é mais poderosa que a escala nominal, pois indica a ordem de ranking 

de um grupo de itens associados a determinadas características, porém não indica a medida da 

diferença entre os rankings, isso significa que a escala ordinal permite concluir que a 

alternativa a é melhor que a alternativa b, segundo a preferência do decisor, mas não permite 

saber o quanto a alternativa a é melhor que a alternativa b. 

Escalas Intervalares: Uma escala de intervalo ou intervalar é aquela que os intervalos 

entre os números dizem a posição e quanto às pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si 

em relação à determinada característica. Ela permite comprar diferenças entre as medições, 

mas não permite concluir quanto à magnitude absoluta das medições, pois as medidas são 

calculadas a partir de um ponto zero, fixado arbitrariamente. Um exemplo típico de escala de 

intervalo corresponde ás escalas de temperatura. Fazendo uma comparação das escalas de 

temperaturas Celsius e Fahrenheit, percebe-se que 100º Celsius não é dobro de 50 º Celsius. 

Transformando essas temperaturas para a escala Fahrenheit 212F e 122F, comprova-se que 

não é o dobro uma da outra. É evidente que a primeira temperatura já não é mais duas vezes a 

segunda, porém é possível afirmar que um aumento de temperatura de 50º Celsius para 100º 
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Celsius é duas vezes um aumento de 50º Celsius para 75º Celsius. Essa comparação pode ser 

mantida inclusive quando se trabalha com a escala Fahrenheit. 

A escala intervalar é muito usada para elicitar as preferências do decisor num problema 

de decisão. Os valores atribuídos ordenam as alternativas do problema tal que as diferenças 

entre os valores correspondem às distâncias entre as alternativas no atributo que está sendo 

mensurado, assim é valido a comparação das diferenças, mas não se pode identificar a 

magnitude absoluta das preferências medidas. 

Escalas de Razão: Nas escalas de razão há um zero absoluto, sendo que somente a 

unidade de medida é arbitrária. As escalas razão possuem as mesmas propriedades das escalas 

de intervalo com a vantagem de possuírem o zero absoluto. Em função disso, as medidas 

tomadas nestas escalas permitem concluir quanto a sua magnitude absoluta, além de informar 

a posição quanto as pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si em relação a determinada 

característica.  

As escalas de razão são muito utilizadas para medir grandezas como renda, idade, 

número de consumidores, quantidade de produtos quantificáveis, preço, volume de vendas, 

etc. Nesta escala é perfeitamente possível e correto comparar as medições absolutas efetuadas 

das características e inferir conclusões sobre quanto uma medida é maior ou menor que as 

outras (Mattar, 1996). 

As respostas quantificadas que formam uma escala de razão são as mais versáteis 

analiticamente quando se focaliza apenas uma única dimensão. Essa escala possui todas as 

propriedades das escalas anteriores, mas com a diferença da razão entre os números possuir 

significado de interpretação. 

3.2.4 Atributos e Critérios 

Conforme Gomes et al (2004) para eleger algumas das alternativas do conjunto de 

escolha, supõe-se que o decisor possui vários eixos de avaliação. Esses eixos de avaliação são 

os elementos que direcionam a análise e devem ser estabelecidos com base na modelagem das 

conseqüências, de modo que representem as dimensões relevantes do problema. A partir de 

tais eixos, é possível fazer comparações entre as alternativas. 

Se, por exemplo, o problema de decisão fosse comprar um carro dentre os diferentes 

modelos que estão à venda, o decisor poderia avaliar o preço, a segurança, o conforto, o 

tamanho etc. Essas características, denominadas atributos, representam propriedades ou 

capacidades das alternativas para satisfazer as necessidades e/ou os desejos dos decisores, 

embora em diferentes quantidades ou intensidades. 
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Quando se acrescenta a esses atributos uma informação referente às preferências do 

decisor, de forma a proporcionar um conjunto de regras pelo qual é possível afirmar algo 

sobre as preferências entre as alternativas em relação ao atributo em questão, diz-se que esse 

conjunto de regras representa um critério de decisão. Assim, de alguma maneira, um critério 

torna explícita e operativa as preferências de um decisor quanto às alternativas para um 

determinado atributo. 

No problema da escolha do carro a comprar exemplificado acima, se o desejo ou 

objetivo do decisor é que o preço do carro seja o menor possível, então, a partir, dessa 

informação adicional em conjunto com a informação acerca dos preços de cada um dos carros 

considerados, institui-se um critério que permite determinar o carro preferido em relação ao 

atributo preço. 

Um critério pode ser definido então como uma função que reflete as preferências do 

decisor quanto a um atributo, no sentido de que, como toda função, pode indicar, por 

intermédio de um conjunto de regras, se, por exemplo, um par de alternativas pertence ao 

conjunto dos pares indiferentes ou não comparáveis, ou ao conjunto em que a primeira 

alternativa é preferível à segunda, etc (Gomes et al, 2004). 

Portanto, um critério pode ser visto como uma função, segundo o qual é possível 

fundamentar uma proposição do tipo: 

2121 )()( xPxxuxu jjj ⇔>  
Onde: jP  representa uma relação binária que expressa que “ 1x  é preferível a 2x  em 

relação ao atributo j”; onde: 

1x  e 2x  são alternativas possíveis como solução ao problema; 

)( nj xu  representa a função que reflete a preferência do decisor. 

Pressupõe-se que o conjunto de todos os atributos considerados é sempre um conjunto 

finito. Entre os atributos, é possível distinguir alguns de tipo quantificável, visto que a 

quantidade ou intensidade com que o atributo se apresenta em cada alternativa pode ser 

medida por um número real, e outros atributos de tipo não quantificável. 

A adequação da solução sugerida em qualquer processo decisório multicritério é 

diretamente afetada pelo conjunto de atributos e critérios adotados no modelo usado. Para a 

definição dos atributos de um processo decisório, Keeney e Raiffa (1976) sugerem a 

utilização dos seguintes fatores: 

Completude: Todos os atributos relevantes ao decisor estão incluídos; 
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Operacionalidade: Os atributos são suficientemente específicos para que o decisor possa 

avaliar suas preferências mediante as alternativas; 

Independência: este fator requer que o desempenho de uma alternativa em relação a um 

atributo possa ser avaliado, independentemente de seu desempenho em relação a outros 

critérios; 

Ausência de Redundância: Se dois critérios representam a mesma coisa, logo um deles e 

claramente redundante. A redundância mascara o resultado final por acarretar uma 

contabilização dupla no resultado final da alternativa; 

Tamanho máximo: Uma grande quantidade de atributos pode dificultar sobre maneira o 

processo. Com o intuito de reduzir o número máximo de atributos podem-se combinar 

atributos relacionados ou eliminando-se aqueles cuja importância pode ser insignificante para 

o decisor. 

Gomes et al (2004) alertam ainda que a metodologia aplicada na análise do problema 

possa permitir um número elevado de atributos, não é aconselhável trabalhar simultaneamente 

com mais de 20 atributos em um mesmo nível de igualdade, uma vez que, em uma visão 

global de um problema de decisão, há dificuldades para perceber suas características mais 

significativas. Para o decisor, em geral e em razão de suas preferências, alguns atributos terão 

maior importância que outros. A medida da importância relativa dos atributos para o decisor 

denomina-se peso ou ponderação que também é objeto de elicitação em processo decisório.  

Conforme Gomes et al (2006) o processo de elicitação, que busca identificar 

informações sobre as preferências do decisor, e que, algumas vezes também é chamado de 

edução pode ser dividido em:  

a) Preferência das Informações Intracritérios: serve para construir preferências parciais 

em um atributo particular, na avaliação de alternativas nesta dimensão específica. 

b) Preferência das Informações Intercritérios: é utilizada para definir a importância de 

cada critério dentro do agregado de preferências formado pela avaliação dos atributos, sendo 

que esta informação define o peso de cada critério. 

3.3 Apoio Multicritério à Decisão  

A capacidade humana de análise apresenta limitações quando é necessário levar em 

consideração, simultaneamente, um número elevado de fatores e elencá-los conforme sua 

importância dentro de um processo de escolha (Miller, 1956).  

Para fazer frente a esta limitação humana de análise surge o Apoio Multicritério a 

Decisão (AMD), um campo dentro da área de pesquisa operacional onde se reúne um 
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conjunto de métodos aplicados aos problemas de decisão com múltiplos objetivos que se 

dispõem a auxiliar na sistematização das informações e definições das preferências com 

relação aos atributos das alternativas avaliadas. Em essência, o processo de Apoio 

Multicritério à Decisão (AMD) é sob certas condições, um problema de otimização com 

diferentes funções-objetivos simultâneas.  

Na otimização clássica ou programação matemática, procura-se o valor máximo ou 

mínimo de uma única função objetivo, submetida a um conjunto de condições ou restrições 

que, necessariamente, devem ser cumpridas. Isso significa que todas as conseqüências 

derivadas da escolha de cada uma das alternativas podem ser reduzidas ou expressas em 

termos de uma única função avaliadora. Na prática, o decisor costuma utilizar vários atributos 

para avaliar as diferentes alternativas, sendo alguns deles difíceis de medir no que se refere 

aos benefícios ou mesmo custos, como por exemplo, impactos ambientais, a imagem de um 

produto ou de uma organização, impacto social, qualidade, segurança, conforto, etc. Ainda 

que fosse possível ser incorporados ao modelo por intermédio de restrições, esses atributos 

teriam a desvantagem de impedir toda a intervenção por parte do decisor, introduzindo uma 

excessiva rigidez nas decisões (Gomes et al, 2004) 

Para enfrentar essa dificuldade, na década de 70 começaram a surgir os primeiros 

métodos AMD, com o intuito de enfrentar situações específicas, nas quais um decisor, 

atuando com racionalidade, deveria resolver um problema em que vários eram os objetivos a 

serem alcançados de forma simultânea. 

Os métodos AMD tem um caráter científico e, ao mesmo tempo, subjetivo, trazendo 

consigo a capacidade de agregar, de maneira ampla, todas as características consideradas 

importantes, inclusive as não quantitativas, com a finalidade de possibilitar a transparência e a 

sistematização do processo referente aos problemas de tomada de decisões. O AMD é 

fundamentado na identificação da situação de decisão onde existem critérios conflitantes, nos 

atores da decisão e nos problemas destes atores, consistindo em um conjunto de métodos e 

técnicas para auxiliar ou apoiar pessoas e organizações a tomarem decisões sob a influência 

de uma multiplicidade de critérios (Gomes et al, 2004) 

A distinção entre o AMD e as metodologias tradicionais de avaliação é o grau de 

incorporação dos valores do decisor nos modelos de avaliação, observam Gershon e Grandzol 

(1994). O AMD pressupõe ser necessário aceitar que a subjetividade está sempre presente nos 

processos de decisão, o que permite iniciar o entendimento de que serão encontrados 

diferentes juízos de valores nos diversos atores da decisão (Gomes et al, 2006). 

É preciso considerar que:  
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 tomar decisões freqüentemente é uma tarefa difícil tanto para grupos como para 

indivíduos isolados; 

 normalmente a decisão deverá atender a objetivos conflitantes; 

 as conseqüências das decisões nem sempre são facilmente identificáveis; 

 algumas alternativas e/ou objetivos estão interligados. 

Pode-se afirmar que a não aceitação da subjetividade pode tornar-se uma dificuldade 

para a solução do problema. Na verdade, o mérito crucial das metodologias multicritério está 

fundamentado na consideração da subjetividade dos decisores e na operacionalidade de seus 

julgamentos pessoais (Gomes et al, 2006). 

Gomes et al (2004) classificam a metodologia multiobjetivo ou multicritério em dois 

grandes ramos: 

 O ramo contínuo da decisão multicritério, também conhecido como Programação 

Multiobjetivo ou Otimização Vetorial, que se ocupa de problemas com objetivos 

múltiplos, nos quais as alternativas podem adquirir um número infinito de valores. 

 O ramo discreto ou Decisão Multicritério Discreta (DMD), que analisa problemas 

nos quais o conjunto de alternativas de decisão é formado por um número finito e 

geralmente pequeno de variáveis. 

Voltando-se para o problema alvo deste trabalho, verifica-se facilmente que a escolha 

das atividades de produção de bens e/ou serviços a serem terceirizadas, bem como a definição 

de quem deve executá-las é um problema de decisão notadamente de natureza discreta, assim 

como a maioria dos problemas práticos enfrentados pelas organizações. Diante disso, o breve 

resumo sobre os processos de apoio multicritério à decisão, descrito neste capítulo, contempla 

apenas o caso em que o conjunto-solução é sempre de natureza discreta, sendo, portanto, 

contida no ramo de decisão multicritério discreta. 

3.4 Escolha e Aplicação de Metodologias de Apoio Multicritério à Decisão 

Os atores dos processos de decisão que julguem convenientemente usar a metodologia 

multicritério para auxiliá-los a estruturar os seus problemas e posteriormente priorizar ou 

escolher as alternativas factíveis deverão: (Munda, 1997). 

 definir e estruturar o problema; 

 definir o conjunto de atributos e critérios que serão utilizados para classificar as 

alternativas; 
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 escolher se utilizar método discreto ou contínuo – se optar por métodos discretos 

(concebidos para trabalhar-se com um número finito de alternativas), deverá 

privilegiar o uso de métodos da Escola Francesa ou da Escola Americana; 

 identificar o sistema de preferência dos decisores; 

 escolher o procedimento de agregação 

Para que o processo de apoio à decisão seja efetivo é necessário que o decisor entenda 

suas próprias preferências e que a metodologia aplicada possua algoritmos que tornem 

confortável ao decisor explicitar essas preferências. Neste sentido Vincke (1992) comenta que 

o AMD não consiste somente em construir uma família de critérios com técnicas de 

agregação de preferências, dado em um conjunto de alternativas. O decisor deverá ter 

conhecimento dos métodos que pode utilizar e verificar o que mais se adequa à situação. 

Almeida (2003) ensina que a escolha do método depende de vários fatores, destacando-

se as características: 

 do problema;  

 do contexto considerado;  

 da estrutura de preferências do decisor e, 

 da problemática. 

Dependendo do resultado pretendido em um determinado problema, Roy (1996) mostra 

que se podem identificar quatro tipos de problemática: 

 Problema tipo α (Pα): selecionar a “melhor” alternativa ou as melhores alternativas. 

 Problema tipo β (Pβ): realizar uma classificação das alternativas alocando cada 

alternativa a uma determinada classe. 

 Problema tipo γ (Pγ): gerar uma ordenação das alternativas. 

 Problema tipo δ (Pδ): realizar uma descrição das alternativas. 

Note-se que essas problemáticas não são independentes entre si, pois parece lógico 

pensar que a ordenação das alternativas (Pγ) pode servir de base para resolver problemas de 

seleção da melhor alternativa (Pα). 

Quanto à estrutura de preferência do decisor, Almeida (2003) ainda afirma que esta 

característica é particularmente importante e pode ser o fator preponderante na seleção do 

método a ser empregado num problema de decisão multicritério. Aspectos de simplicidade e 

facilidade de aplicação podem ser requeridos do contexto considerado para solucionar um 

determinado problema. Um fator que frequentemente surge é a preferência do analista por um 

método em particular. Isso pode ocorrer por uma questão de preferência apenas ou em função 

de pouca familiaridade com outros métodos, que poderiam ser mais apropriados a um dado 
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problema em questão. Muitas vezes esta preferência por uma metodologia em particular pode 

traduzisse numa grave distorção, prejudicando a orientação que o resultado de um modelo de 

AMD se propõe.  

Gomes et al (2006) adverte ainda para o fato de que o analista de decisões ou 

especialista em AMD deverá estar ciente de que as preferências não são constantes; elas 

mudam com o tempo e, algumas vezes, são ambíguas e não podem ser vistas de forma 

independente em um processo de análise. Mesmo que se consiga uma resposta para a 

modelagem de preferências e/ou função de utilidade através de funções ou programas, deve-se 

sempre revisar o processo com o objetivo de verificar se alguma preferência não foi alterada. 

Uma análise de sensibilidade é sempre uma boa prática para verificar a estabilidade da 

solução obtida no processo de elicitação das preferências. 

3.5. Classificação dos Métodos Multicritérios 

A maioria dos pesquisadores divide o AMD em três famílias de abordagens (Vincke, 

1992): 

 Escola Americana ou Escola da Teoria da Utilidade Multiatributo (Multiple 

Attribute Utility Theory – MAUT); 

 Métodos de Subordinação e Síntese ou Escola Francesa; 

 Métodos Interativos ou de Programação Matemática Multiobjetivo. 

Comentaremos sucintamente a seguir cada uma destas famílias de abordagem 

multicritério de apoio à decisão: 

1) Escola da Teoria da Utilidade Multiatributo: A teoria da utilidade multiatributo 

possibilita definir uma medida de mérito global para cada alternativa, indicadora da sua 

posição relativa numa ordenação final; no entanto, é necessário dispor-se de informação 

cardinal sobre as preferências dos decisores. Essas preferências são representações 

matemáticas de julgamentos humanos, podendo usar gráficos e/ou escalas numéricas ou ainda 

pode-se usar inicialmente uma escala verbal e posteriormente transformá-la em numérica. O 

decisor defronta-se ainda com o problema de identificação da importância relativa de cada 

critério, também conhecido como trade-off ou taxa de substituição de um critério em relação 

ao outro. Isto significa que, caso um determinado critério seja considerado pouco importante 

diante de outros critérios, a ele será atribuído um peso inferior ao peso atribuído aqueles de 

maior importância. 

Conforme Costa (1997) esta teoria assume também que:  
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 todos os estados são comparáveis, isto é, não se admite a situação de 

incomparabilidade;  

 existe transitividade na relação de preferências; e  

 existe transitividade nas relações de indiferença. 

2) Métodos de Subordinação e Síntese ou Escola Francesa: são aplicados para a 

comparação entre alternativas discretas, onde existe a relação de prevalência de síntese 

aceitando a incomparabilidade (Dias et al, 1996). 

A Escola Francesa adota as seguintes convicções básicas: 

a) onipresença da subjetividade no processo decisório; 

b) paradigma da aprendizagem pela participação; 

c) convicção do construtivismo; 

d) reconhece as limitações do ótimo matemático e utiliza uma abordagem que não parte 

de quaisquer pré-condições, mas que procura construir um modelo de elementos-chave que 

capacitam os atores do processo de decisão a evoluir no processo decisório, como resultado 

pura e simplesmente dos seus próprios objetivos, convicções e sistemas de valores (Roy & 

Vanderpooten, 1996). 

O decisor pode deparar-se com uma das quatro situações ao comparar duas alternativas 

(Roy & Bouyssou, 1993): 

a) uma alternativa é preferida à outra com preferência forte, também denominada 

preferência sem hesitação; 

b) uma alternativa é preferida à outra com preferência fraca, também denominada 

preferência com hesitação; 

c) uma alternativa é indiferente à outra; 

d) uma alternativa é incomparável à outra. 

Não existe, nesta escola, uma função de valor ou de utilidade. Existem, no entanto, as 

preferências dos decisores, mas não existe transitividade de preferências e/ou de indiferenças. 

A utilização destes métodos não pressupõe uma definição de preferências por parte do decisor 

ao iniciar o processo de decisão. O uso dos métodos de subordinação, ao invés da teoria da 

utilidade, pode ser motivado pela impossibilidade ou dificuldade de se estabelecer uma função 

de utilidade e, também, pelo fato da agregação da Escola Francesa facilitar a comparação da 

agregação à priori e a posteriori (Azondekon & Martel, 1999).  

3) Métodos Interativos: Os métodos interativos ou de programação matemática 

multiobjetivo, como o próprio nome sugere são métodos aplicados em sistemas 

informatizados interativos, os quais também têm objetivo de apoiar e melhorar os processos 
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de decisão, especialmente em tarefas complexas e mal estruturadas com forte aplicação à 

decisões cuja solução pode assumir um número infinito de valores, pertencendo ao ramo 

continuo dos métodos multicritérios e portanto, fora do escopo deste trabalho.  

3.6. A técnica SMARTS 

A técnica SMART (Single Measure Rating Technique), desenvolvido por Edwards em 

1971 apresenta-se como uma derivação simplificada da teoria da utilidade multiatributo 

sendo, portanto, um método compensatório. Essa metodologia busca evidenciar o contraste 

em as alternativas para então priorizá-las. O SMART é um modelo prescritivo, porque sugere 

uma solução pronta, a qual dentro da lógica de funcionamento do modelo é a mais adequada 

para o problema, segundo as preferências do decisor neste modelo imputada. No entanto, não 

se deve jamais esquecer que essa técnica é apenas um apoio à decisão, não se pretendendo 

minimizar a figura do decisor que pode ou não seguir a prescrição do modelo utilizado para 

apoiar sua decisão. Lembra-se que a grande virtude da utilização de uma técnica de apoio à 

decisão como esta, é que o decisor seja levado a refletir de forma mais profunda e organizada 

sobre o problema usando a racionalidade ainda que esta possa ser, por parte do decisor, 

limitada. 

Posteriormente à origem desta técnica foram verificadas falhas conceituais em sua 

aplicação. Estas falhas foram corrigidas por Edwards e Barron (1994) e, a partir desta 

correção, foi proposto um aperfeiçoamento do método que foi então chamado de SMARTS 

(Single Measure Rating Technique using Swings). A técnica SMARTS é, portanto, uma 

evolução da técnica SMART. 

As grandes vantagens desta técnica são: a simplicidade de aplicação, a qual potencializa 

sobremaneira sua utilidade como ferramenta, e a facilidade das questões colocadas para o 

decisor, que influenciam positivamente o decisor na compreensão e aceitação desta técnica de 

apoio a sua decisão. 

Essa característica da facilidade da técnica SMARTS é alcançada mediante algumas 

simplificações feitas na modelagem do problema. Edwards e Barron (1994) explicam que os 

possíveis prejuízos originados das simplificações exigidas na modelagem do problema para a 

aplicação da técnica SMARTS são compensados pelos prováveis erros cometidos no processo 

de elicitar as preferências em outros métodos. Edwards (1977) expõe que os julgamentos de 

indiferenças requeridos por Keeney & Raiffa (1996), entre os pares de alternativas 

normalmente são difíceis e instáveis. A SMARTS, entretanto não requer que sejam 

explicitadas preferências ou indiferenças entre as alternativas como exige a maioria dos 
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métodos que derivam do MAUT, tornando com isso o processo mais fácil, claro e amigável 

para o decisor e consequentemente com menor chance de erros e com mais estabilidade das 

preferências elicitadas. 

As simplificações necessárias para a aplicação da SMARTS exigem que o modelo 

decisório atenda a propriedade da linearidade das preferências em todos os atributos e também 

atenda a propriedade da independência aditiva, na qual é necessário que se verifique que os 

valores atribuídos a cada uma das alternativas para um determinado atributo não são 

vinculados aos valores de preferências de outros atributos. Caso as condições de linearidade e 

independência aditiva não sejam satisfeitas, o método fica conceitualmente comprometido e 

não pode mais ser considerado logicamente aceitável.  

A seguir, comenta-se de forma muito resumida, os passos necessários, de acordo com 

Edwards e Barron (1994), para a aplicação da técnica SMARTS em problemas de decisão 

multicritério. 

Passo 1: Definição do Propósito da Decisão e dos Decisores: Identifica-se o propósito 

da escolha que se fará ao final da aplicação da metodologia como também é identificado neste 

passo o centro decisor que pode ser uma ou mais pessoas, o qual será provocado pela técnica 

para expor suas preferências com racionalidade. 

Passo 2: Definição dos Atributos: Provavelmente, a definição dos atributos pertinente ao 

problema de decisão será alcançado de maneira interativa. Uma técnica como o brainstorming 

pode ser adequado a tal finalidade (Gomes et al, 2004). 

Passo 3: Identificação de Alternativas: A identificação das alternativas que sirvam de 

solução para o problema, assim como a identificação dos atributos mencionados no passo 

anterior, não segue um procedimento padrão para sua definição. É obvio que a qualidade da 

solução para o problema em estudo será sempre limitada pela quantidade e qualidade das 

alternativas relacionadas no processo decisório. Gomes et al (2004) alertam que ainda que não 

exista um limite teórico para o número de alternativas a ser avaliada, é preciso considerar que 

a coleta de informação para um grande número de alternativas pode ser uma tarefa 

extremamente cansativa, especialmente se houver um grande número de atributos. 

Passo 4: Elicitação das Utilidades: Esse procedimento também conhecido com 

pontuação (scoring) consiste na montagem da matriz alternativas contra atributos preenchida 

com a quantificação do valor de cada alternativa em relação a cada atributo dentro de uma 

escala de mensuração apropriada. 

Passo 5: Eliminação de Alternativas Dominadas ou Insuficientes: Através de 

procedimento simples de observação deve-se extrair as alternativas que apresentem utilidades 
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iguais em todas os atributos e superada em pelo menos um atributo em comparação com 

alguma outra alternativa. Caso sejam adotados critérios de suficiência mínima em qualquer 

atributo, deve-se também verificar se quaisquer das alternativas estão abaixo de tal condição 

de suficiência. Quando a eliminação de alternativas diminuírem substancialmente a faixa de 

valores de qualquer atributo, deve-se considerar se o atributo ainda merece ser considerado no 

processo de decisão. 

Passo 6: Conversão das Utilidades em Escala Única: Antes de realizar a conversão das 

utilidades elicitadas constantes da matriz de avaliação numa escala única é necessário que seja 

testado a condição de linearidade das utilidades para cada um dos atributos. Se é possível 

considerar que cada um dos atributos atendam a condições de linearidade, então se define um 

intervalo de máximo e mínimo adequado para a nova escala comum a ser utilizada para 

representar a desejabilidade de cada alternativa em relação aos atributos. Nesta nova escala 

única, a origem, por exemplo, zero, corresponde à pior alternativa, e o extremo, por exemplo, 

cem, corresponde à melhor alternativa para cada um dos atributos. As alternativas 

intermediárias podem calculadas, nesta dimensão única, por equações lineares. É necessário 

que todas as escalas originais sejam cardinais. Note-se que a nova escala única é intervalar. 

Passo 7: Hierarquização dos Atributos: O procedimento para definir a ordem de 

importância dos atributos inicia-se por indagar o decisor a seguinte questão: “Suponha a 

existência de uma alternativa que apresente o pior desempenho para todos os atributos. É 

permitido melhorar esta alternativa hipotética do pior desempenho para o melhor desempenho 

em apenas um atributo. Qual atributo você escolheria para melhorar?” A resposta do decisor 

para esta questão define o atributo mais importante. O questionamento se repete, eliminando-

se o atributo anteriormente escolhido, até que se tenha uma hierarquização de todos os 

atributos do problema. 

Passo 8 :Determinação dos Pesos dos Atributos: É possível obter a valoração dos pesos 

por meio de estimativas diretas, para isso associa-se ao atributo mais importante um valor de 

por exemplo 100 pontos. Para os demais atributos associar um valor no intervalo de 0 a 100 

pontos conforme sua importância relativa ao atributo mais importante. Com a normalização 

dos valores associados, têm-se então os pesos para cada um dos atributos. Outra maneira de 

obter a valoração dos pesos dos atributos é através de julgamentos de indiferença entre as 

alternativas. O procedimento neste caso é tomar como referência a pior alternativa possível, 

aquela que apresenta um mínimo desempenho para todos os atributos, e então melhorá-la no 

atributo menos importante para o desempenho máximo. Em seguida pergunta-se ao decisor 

quanto a pior alternativa precisa melhorar no desempenho de algum outro atributo para se 
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tornar equivalente a alternativa de referência. Esses julgamentos são feitos entre a alternativa 

referência e cada outra alternativa, que pode-se considerar equivalente pela melhoria no 

desempenho de apenas um outro atributo. Ao final desse procedimento os pesos podem ser 

obtidos através da relação entre os valores atribuídos para a equivalência das alternativas 

comparadas. Edwards e Barron (1994) defendem também outra maneira ainda mais direta 

para a obtenção dos pesos, a qual chamou essa outra técnica de SMARTER. Não será aqui 

apresentada a lógica por trás desta outra possibilidade de obtenção dos valores dos pesos dos 

atributos. Para a aplicação da metodologia SMARTER é suficiente, após determinar a 

hierarquia dos atributos, o uso de uma tabela onde se obtém diretamente os valores dos pesos, 

dependendo do número de atributos envolvidos no problema.  

Passo 9: Agregação das Preferências e Tomada de Decisão: De posse do desempenho de 

cada alternativa em relação a cada atributo, agora já convertidos numa escala única, é preciso 

determinar como agregar o vetor dos valores das desejabilidades em um escalar. O modelo 

mais fácil de usar e também o mais familiar para essas agregações é o modelo aditivo. 

Seja h (h = 1,2,3....H) o índice das alternativas avaliadas e k (k = 1,2,3...K) o índice dos 

atributos de avaliação então o modelo aditivo de agregação é: 

∑
=

=
k

k
hkhkh xuwU

1
).(.               (3.1) 

Onde: 

hU  – utilidade multiatributo da alternativa h; 

kw  – peso do atributo de ordem k; 

).( hkh xu  – utilidade de dimensão única do atributo k, para a alternativa, h. 

Os modelos aditivos servem com boa aproximação e podem ser utilizados desde que 

seja verificada a condição de monotonicidade das utilidades. Um teste prático desta 

propriedade consiste em verificar, para um determinado nível do valor do atributo x que, mais 

do atributo y é melhor do que menos, enquanto que, em outro nível do atributo x, menos de y 

é melhor que mais. Essas violações da monotonicidade geralmente são fáceis de detectar e 

significa que os modelos aditivos não podem ser usados.  

Como resultado da agregação, por meio da equação (3.1), tem-se um valor escalar para 

cada uma das alternativas avaliadas, sendo direta a classificação das alternativas bem como a 

identificação da alternativa que melhor se adequa as preferências do decisor. Antes, porém, de 

qualquer escolha, recomenda-se realizar uma análise de sensibilidade, especialmente nas 
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importâncias dos atributos para atestar a resistência da utilidade das alternativas a possíveis 

mudanças nas preferências do decisor. 

Cabe aqui ainda dizer que a classificação única das alternativas resultante da aplicação 

desta técnica deve interpretada com muito cuidado, já que essa técnica é sensível à 

racionalidade limitada do decisor, sendo, portanto, tal classificação uma indicação de apoio à 

decisão e não resultado de cunho normativo. 
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4. MODELO PROPOSTO  

4.1 Introdução a Estruturação e Modelagem Multicritério: 

Em um processo decisório multicritério como é o caso da terceirização de atividades, 

uma boa estruturação do modelo é fundamental para se ter confiança nos resultados obtidos.  

Considerando que a modelagem de um problema real tem sempre um caráter misto 

entre ciência e arte, caráter este que provém da ausência de métodos puramente matemáticos 

para conduzir uma estruturação, isto implica que é impossível conceber um procedimento 

genérico de estruturação do problema cuja aplicação possa garantir a unidade e validade do 

modelo concebido (Bana e Costa & Almeida, 1990).  

O trabalho de estruturação visa à construção de um modelo mais ou menos formalizado, 

capaz de ser aceito pelo decisor como um esquema de representação e organização dos 

elementos primários de avaliação, e que também sirva de base à aprendizagem, à 

investigação, à comunicação e à discussão interativa com e entre os decisores. Uma boa 

estruturação do problema não explora apenas as soluções, explora também o decisor, e o faz à 

medida que o auxilia na busca da decisão explicando as suas preferências (Buchanan & 

Henig, 1994). 

4.2 Concepção do Modelo 

A análise da estratégia de produção terceirizada, como já visto nos capítulos anteriores é 

um problema multicritério, de objetivos conflitantes, e portanto, o modelo proposto precisa 

ser dotado de uma metodologia que atenda a essa característica do problema. O modelo 

proposto procura identificar objetivos, alternativas e critérios, porém é preciso manter o foco 

que, o que se procura com o modelo é uma indicação para o decisor se a terceirização de uma 

determinada atividade é a melhor opção como estratégia de produção.  

Inicialmente foi pensado simplesmente em submeter uma determinada atividade 

produtiva a um modelo decisório que apresentasse apenas duas alternativas: terceirizar e não 

terceirizar. Verificou-se que não seria sensato e prático prevê o sucesso de uma atividade 

terceirizada sem levar conta as características dos possíveis executores desta atividade, sejam 

estes terceirizados ou não. Desta forma, para obter-se a resposta que se procura neste trabalho, 

ou seja, se é ou não vantajoso terceirizar uma determinada atividade, o modelo também 

precisaria ser dotado dos proponentes parceiros para a realização da atividade. A partir disso, 

o modelo que antes parecia muito simples, com apenas duas alternativas, tornou-se mais 
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abrangente e constatou-se que reunir informações confiáveis de cada um dos candidatos a 

executor, para cada atividade de produção no modelo seria uma tarefa trabalhosa, demorada e 

possivelmente cara. 

Com o intuito de minimizar a grande operacionalidade prevista, buscou-se um modelo 

mais elaborado que fosse filtrando as atividades produtivas de modo a envolver os possíveis 

executores apenas naquelas atividades onde o próprio modelo, baseado na estratégia do 

decisor, já indicasse uma vocação suficiente da atividade para a implementação de um 

processo de terceirização. A estratégia do decisor por sua vez, é expressa por meio de suas 

preferências, que são elicitada na metodologia multicritério embutida no modelo. 

4.3 Diagrama de Bloco do Modelo Proposto 

O modelo proposto neste trabalho parte do pré-suposto que os atores do processo 

decisório, ou seja, analista, facilitador e o centro decisor, foram previamente definidos e que 

este último não tenha qualquer conflito de interresse relacionado a qualquer das estratégias de 

produção a ser adotada, garantindo com isso um processo isento de tendências. Este centro 

decisor, que pode ser composto de mais de uma pessoa, será referenciado no modelo proposto 

simplesmente como decisor e o termo organização se refere à instituição que está aplicando o 

modelo proposto a qual o decisor representa. 

Considerando-se as principais características, dificuldades e peculiaridades identificadas 

no problema de terceirizar ou não terceirizar atividades produtivas e considerando-se também 

a aplicabilidade das metodologias de apoio à decisão para problemas multicritérios, é 

proposto a utilização do modelo decisório conforme figura 4.1. 

O modelo proposto apresenta três estágios distintos que, a princípio pode parecer 

complexo, entretanto a estruturação do modelo nestes três diferentes estágios, é o que garante 

uma compreensão da lógica do modelo por parte do decisor além de uma menor 

operacionalização por parte dos atores do processo decisório, poupando-lhes tempo e esforço, 

como poderá ser constatado no detalhamento do modelo que se segue. 

Entrada: A entrada do modelo proposto contém todas as atividades de produção da 

organização que o decisor queira avaliar se a estratégia de produção terceirizada é mais 

vantajosa para as atuais circunstâncias da organização. Para listar as atividades de entrada no 

modelo, considera-se a estratégia da organização e o bom senso do decisor. É importante 

ressaltar que nada impede que uma atividade que já esteja sendo terceirizada na organização, 

esteja presente na lista de atividades a ser submetida ao modelo proposto. Neste caso 

particular, o modelo servirá para ratificar ou não, se a estratégia de terceirização é a mais 
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vantajosa como opção de produção e também servirá para medir o desempenho do atual 

parceiro executor desta atividade em comparação com seus concorrentes no mercado em que 

concorrem assim como com a própria organização.  
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Figura 4.1 – Diagrama em Blocos do Modelo Proposto 

Estágio 1: O procedimento realizado neste estágio do modelo proposto é bastante 

simples. Cada atividade é submetida apenas ao critério da legalidade, onde se avalia se a 

terceirização da atividade é legal, ou seja, se é possível encontrar respaldo na lei para que a 

atividade possa ser executada por terceiros. Normalmente a prática do mercado tem servido 

de jurisprudência para a certificação da legalidade de uma dada atividade, entretanto algumas 

atividades específicas podem carecer de uma consultoria legal especializada para determinar a 

viabilidade de se terceirizar a atividade em questão. Este estágio não é, em essência, um 

processo decisório, onde o decisor pode fazer sua escolha, uma vez que a lei está acima das 

preferências do decisor. O decisor é informado pela assessoria legal se cada atividade é 

passiva de uma terceirização lícita ou mesmo como pode ser possível viabilizar uma 

terceirização lícita. Pode-se visualizar esse estágio apenas como um filtro, onde o critério 

qualificador da legalidade rejeita as atividades inseridas no modelo cuja terceirização não 

pode ocorrer sem ferir a lei. Portanto como saída deste estágio tem-se dois grupos distintos de 

atividades, a saber: atividade legalizada, ou seja, passiva de uma terceirização lícita, e 

atividades não legalizadas para terceirização. As atividades classificadas como não 

legalizadas, desde já, apresenta o veredicto que se busca saber com a aplicação deste modelo 

para cada atividade nele inserida, e que neste caso, é óbvio, o decisor não deve nem pode 

terceirizar a atividade e, portanto a organização deve executar a essa atividade com recursos 

próprios. Caso esta atividade estiver sendo atualmente terceirizada, recomenda-se a 

primeirização com a brevidade possível. Permanecem, entretanto no modelo aquelas 
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atividades classificadas como legais, as quais serão submetidas ao estágio 2 do modelo 

proposto. 

Estágio 2: O objetivo deste estágio é fazer uma ordenação das atividades legalizadas a 

fim de se identificar as atividades com mais vocação à terceirização. Essa ordenação será 

obtida através de uma análise multicritério que será detalhado mais adiante, onde cada 

atividade legalizada é avaliada por meio de atributos e ordenada de modo a evidenciar aquelas 

atividades produtivas mais vocacionadas para uma possível terceirização. Essa ordenação 

expõe ao decisor as atividades mais prioritárias para se identificar seus possíveis executores. 

Mediante essa lista ordenada de atividades o decisor pode determinar uma linha de corte, onde 

a partir de um determinado patamar para baixo, as atividades deixarão o modelo e 

permanecerão sendo executadas diretamente com recursos próprios da organização e, mais 

uma vez é obtida, para essas atividades, a indicação final do que se busca com modelo, e que 

neste caso também a indicação é de não terceirizar a(s) atividade(s) sem a vocação mínima 

suficiente. Note-se que este corte não é obrigatório, contudo pode ser recomendável a fim de 

evitar desprender muitos recursos na busca de fornecedores e informações para atividades que 

há indícios que não vale tal esforço. 

Estágio 3: Como mencionado anteriormente neste capítulo, não se pode avaliar o 

desempenho de uma atividade sem avaliar o executor ou candidato a executor da mesma. 

Assim neste estágio, através de um segundo processo decisório multicritério, que também será 

detalhado adiante, podem-se ter finalmente a indicação de que a terceirização é a estratégia de 

produção indicada para uma dada atividade, ou não. Diferentemente do segundo estágio, o 

estágio três não tem as atividades como alternativas do processo decisório associado, neste 

caso são os possíveis executores de cada atividade que formam o conjunto de alternativas 

deste processo decisório, e que também são avaliadas segundo um conjunto de atributos 

definidos. É certo que a própria organização, executando a atividade com recursos próprios, 

será uma das alternativas de solução ao problema decisório posto neste estágio. A elicitação 

dos valores e cada um dos promitentes executores nos atributos definidos exigirão uma 

cuidadosa pesquisa de campo para então se trabalhar com informações confiáveis no modelo. 

Por ser esta uma tarefa demorada e minuciosa é que, no estágio anterior, recomenda-se 

restringir as atividades submetidas a este último estágio. Como saída deste estágio tem-se, 

para cada atividade analisada nele, uma lista de possíveis executores ordenada por capacidade 

de desempenho de realização da atividade em análise. Caso a melhor alternativa de 

desempenho seja a própria organização, executando a atividade com recursos próprios, tem-se 

como recomendação ao problema original a não terceirização da atividade em questão. Já se 



4____________________________________________________________Modelo Proposto 

 42

algum fornecedor externo apresentar o melhor desempenho, o modelo indica que a 

recomendação é terceirizar a atividade, ao mesmo tempo em que elege o candidato para a 

execução desta atividade. 

Resumidamente, pode-se representar o objetivo das etapas do modelo proposto em 

diagrama destacando a pergunta que cada estágio se presta a responder, como segue: 
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Figura 4.2 – Objetivo de Cada Bloco do Modelo Proposto 

A participação coerente do decisor no modelo proposto onde são obtidas as respostas 

para as perguntas acima destacadas capacita o mesmo decisor a fazer uma escolha muito mais 

consciente neste delicado dilema entre terceirizar atividades produtivas ou executá-las com 

recursos próprios.  

4.4 Modelo Decisório Expandido para Terceirização de Atividades 

O detalhamento de cada estágio do modelo é mostrado na figura 4.3 que exibe cada um 

dos procedimentos nos seus respectivos estágios, necessários à aplicação do modelo proposto. 

A seguir faz-se uma descrição detalhada de cada procedimento nos seus respectivos 

estágios: 

E1P1(Estágio 1/ Procedimento 1): Lista de Atividades de Interesse para Submissão ao 

Modelo Proposto 

Nesta primeira etapa o decisor faz uma lista de todas as atividades da organização que 

queira submeter ao modelo proposto. Não se pretende aqui determinar qualquer procedimento 

formal para a obtenção desta lista, porém a técnica de brainstorm é considerada muito 

adequada a esta situação. A estratégia da organização é a principal fonte de orientação nesta 

tarefa. Evidentemente, em caso de haver qualquer dúvida quanto a se inserir ou não uma 

determinada atividade produtiva no modelo, recomenda-se que seja incluída, pois o próprio 

modelo vai depurando as atividades que não são propícias para uma execução terceirizada.  
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E1P2 - Verificação da Legalidade das Atividades para Terceirização 
(Critério Qualificador)

E3D1 - Terceirizar a 
Atividade ?

S1- Executar a Atividade 
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Figura 4.3 – Modelo Proposto para Terceirização de Atividades 
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E1P2 (Estágio 1/ Procedimento 2): Verificação da Legalidade das Atividades para 

Terceirização 

Pode ser requerido neste procedimento a participação de um consultor jurídico a fim de 

esclarecer a legalidade ou as possibilidades de legalização de determinada atividade produtiva 

ser executada por terceiros. Tal procedimento funcionará para o modelo como um filtro onde 

admite-se apenas as atividades com respaldo legal, rejeitando as atividades sem bases legais 

para a terceirização. Para algumas atividades, como por exemplo limpeza e segurança 

patrimonial, sabe-se prontamente que são atividades legalizadas e o estágio 1 para esses casos 

é bastante direto. Embora seja possível uma determinada atividade ir diretamente para o 

estágio três, não recomenda-se tal prática, pois o aprendizado inerente nas etapas do modelo 

de apoio a decisão proposto capacita o decisor com uma visão mais sistêmica das 

potencialidades da terceirização dentro das prioridades estratégicas da organização. 

E1D1 (Estágio 1/ Decisão 1): Decisão da Legalidade da Terceirização 

A decisão neste procedimento é óbvia, e não deve requerer maiores ponderações do 

decisor. Se a atividade é considerada legal, ela permanece no modelo com chance de uma 

terceirização, por outro lado, se a atividade não é considerada legal, o modelo já tem uma 

resposta definitiva para tal atividade, que é executá-la com recursos próprios.   

E1R1 (Estágio 1/ Resultado 1): Lista de Atividades Passivas de uma Terceirização 

Este bloco apenas armazena o resultado obtido da decisão do estágio 1, não é requerido 

nenhuma intervenção neste bloco por parte do decisor. Este resultado, ou seja, a lista das 

atividades elegíveis legalmente para uma terceirização é a matéria prima do estágio seguinte. 

E2P1 (Estágio 2/ Procedimento 1): Definição dos Objetos e Critérios para Avaliar a 

Vocação das Atividades para Terceirização 

Este procedimento, assim como o procedimento seguinte deste mesmo estágio, é de fato 

a aplicação de uma metodologia de apoio à decisão multicritério adequada às condições do 

problema.  

Neste procedimento são definidos os objetivos, atributos e critérios da decisão de 

priorizar as atividades por ordem de vocação para a terceirização. O modelo proposto não 

indica qualquer técnica específica para a obtenção desta lista, mais uma vez, a técnica do 

Brainstorm é aqui adequada para elaborar uma lista inicial dos atributos associados aos 

objetivos e em seguida é necessário depurar esta lista agrupando os elementos com o mesmo 

significado. Para a definição dos critérios é preciso ter em mente as propriedades do conjunto 

de atributos de um processo decisório como completude, operacionalidade, independência, 

ausência de redundância e tamanho máximo, como visto do capítulo anterior. 
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Essa etapa do modelo proposto é bastante crítica para a obtenção de um resultado 

adequado do problema de decisão, por isso deve ser bastante discutida.  As principais 

vantagens e desvantagens de um processo de terceirização, seus benefícios e riscos e possíveis 

conseqüências, conforme visto no capitulo dois, e principalmente a estratégia da empresa 

conhecida pelo decisor, são as referências básicas para essa discussão a fim de definir a lista 

adequada dos atributos a serem empregado neste primeiro processo decisório do modelo 

proposto.   

E2P2 ( Estágio 2/ Procedimento 2): Avaliação de Alternativas com uso de Técnica 

SMARTS 

De posse das alternativas (lista de atividades legalizadas para terceirização) e dos 

critérios de avaliação é possível obter-se uma priorização destas atividades aplicando-se uma 

adequada metodologia de apoio de decisão multicritério. Para esse primeiro processo 

decisório contido no modelo proposto foi resolvido utilizar a técnica SMARTS. A escolha 

desta técnica foi concebida baseada nas seguintes características deste processo decisório:  

a) A lógica SMARTS é suficientemente rigorosa e completa para que possa ser aceito 

como uma ferramenta válida de apoio à decisão. 

b) As propriedades de linearidade e a independência aditiva, requisitos essenciais para 

aplicação da técnica SMARTS, podem ser alcançados por aproximação sem prejuízo 

significativo na representatividade da realidade no modelo utilizado. 

c) Sua aplicação pelo analista é simples e os resultados são de fácil interpretação. O 

decisor tem facilidade para explicitar suas preferências e entender a lógica da técnica. 

d) A determinação da vocação para terceirização de uma atividade pode ser considerada 

apenas medianamente dependente de incertezas ambientais, permitindo que as incertezas 

envolvidas no problema sejam consideradas de forma simplificada, não exigindo nenhum 

estudo probabilístico da situação. 

No capítulo anterior descreveram-se todos os passos para uma completa aplicação da 

técnica SMARTS num processo decisório. No caso deste modelo proposto, deve-se aplicar a 

metodologia a partir do passo 4, que consiste da elicitação das utilidades finalizado no passo 

9, com a agregação das preferências, que exibirá as alternativas em ordem de utilidades. 

Recomenda-se que seja realizada uma análise de sensibilidade especialmente nos pesos dos 

critérios para avaliar a estabilidade da solução obtida com a aplicação desta técnica.  

E2D1 (Estágio 2/ Decisão 1): Decisão da Vocação das Atividades para Terceirização 

Mediante a lista priorizada das atividades legalizadas para uma terceirização resultante 

da aplicação da técnica SMARTS, o decisor pode, a seu critério, decidir por classificar todas 
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as atividades para a próxima fase ou aplicar um filtro, rejeitando já neste ponto do modelo 

atividades para terceirização. Não seria prudente determinar no modelo, como padrão, 

qualquer nível de corte sem antes conhecer o resultado da hierarquização da vocação das 

atividades. Esta decisão dependerá da dispersão dos valores obtidos nas utilidades de cada 

alternativa, da quantidade de atividades ainda presentes no modelo, bem como da quantidade 

de recursos que decisor está disposto a investir na aplicação da operacionalização requerida 

no estágio seguinte. Conforme já observado, esse corte não é obrigatório e pode simplesmente 

não ocorrer. 

E2R1 – (Estágio 2/ Resultado 1 ): Lista de Atividades com Vocação à Terceirização 

Tem-se aqui, como conseqüência da decisão anterior, o armazenamento da lista 

priorizada e também classificada para a aplicação no próximo estágio. 

E3P1 – (Estágio 3/ Procedimento 1): Escolha de uma Atividade em Particular 

Note-se que neste estágio, cada atividade é submetida individualmente, entretanto nada 

impede que se trabalhe simultaneamente com várias atividades ao mesmo tempo, cada uma 

com seu próprio processo decisório ocorrendo paralelamente. As atividades produtivas até o 

estágio 2 foram tratadas como alternativas ao problema de decisão colocado, entretanto neste 

estágio elas deixam de ser alternativas e passam ser o próprio objeto de estudo do problema, 

sendo que agora as alternativas serão os diversos possíveis executores da atividade objeto de 

estudo. O procedimento inicial deste estágio é tão somente escolher uma atividade 

classificada para então submetê-la aos demais passos do modelo. Como trata-se de uma lista 

priorizada seria lógico escolher a atividade de melhor classificação no resultado do estágio 

anterior, entretanto o modelo permite e respeita a escolha do decisor por qualquer outra 

atividade classificada. 

E3P2 – (Estágio 3/ Procedimento 2): Definição de Objetivos e Atributos para Avaliar a 

Performance dos Candidatos a Executores da Atividade em Análise 

Este procedimento tem as mesmas características operativa do procedimento 1 do 

estágio 2. Inicia-se neste procedimento também uma aplicação de uma metodologia de apoio 

à decisão multicritério, adequada as condições do problema que será concluída somente no 

procedimento seguinte.  

Neste procedimento são definidos os objetivos, atributos e critérios da decisão de 

escolher qual dos candidatos a executores reúne as melhores condições de sucesso na 

realização da atividade em análise. Pode-se também aplicar aqui a técnica do Brainstorm para 

elaborar uma lista inicial dos atributos associados aos objetivos e em seguida depurá-la a fim 
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de se chegar a lista definitiva, porém o modelo proposto sugere a utilização de uma família 

pré-definida de atributos defendida em Slack (2002) como segue: 

 Atributo Qualidade  

A qualidade no contexto aqui considerado significa “fazer certo as coisas”. Qualquer 

atividade produtiva considera a qualidade um objetivo particularmente importante. Em alguns 

casos a qualidade é a parte mais visível de uma de uma atividade produtiva, além disso, é algo 

que o consumidor do produto da atividade considera relativamente fácil de julgar. Em função 

disso, a qualidade exerce uma grande influência sobre a satisfação ou insatisfação no cliente 

da atividade. Os produtos e serviços com qualidade significam alta satisfação do cliente e 

aumenta a probabilidade do cliente retornar. O contrário também é verdadeiro (Slack, 2002) 

É necessário que a preferência do decisor no atributo qualidade deste problema 

decisório contido no modelo proposto, deve ser dirigida, por um mesmo indicador de 

qualidade para cada uma das alternativas. O indicador de qualidade a ser usado como base 

para a preferência ou mesmo diretamente como a própria preferência do decisor, pode variar 

de atividade para atividade, porém evidentemente não pode variar de alternativa para 

alternativa.  

Conforme a natureza da atividade e à critério do decisor, o indicador de qualidade 

poderá ser obtido, basicamente, focando um dos seguintes aspectos da qualidade: 

Satisfação do Cliente - Esse aspecto que tem haver com a sensação de satisfação que a 

atividade produtiva impressiona os clientes, e pode ser satisfatoriamente medida através de 

um formulário ou entrevista de pesquisa de satisfação.  

Qualidade do Produto ou Serviço - esta dimensão da qualidade refere-se a qualidade 

intrínseca do produto ou serviço independente de qualquer impressão ou julgamento subjetivo 

por parte dos clientes. Essa dimensão da qualidade precisa ser aferida sistematicamente 

através de um ou mais característico relevante da atividade que realmente possa agregar valor 

ao produto ou serviço proveniente da realização da atividade. Note–se que resultado desta 

medida de qualidade é totalmente independente da sensação de satisfação do cliente.  

 Atributo Rapidez 

O objetivo rapidez está relacionado com a velocidade com que a atividade produtiva é 

realizada e significa quanto tempo o cliente interno ou externo precisa esperar para receber o 

produto ou serviço proveniente desta atividade. Em muitas atividades este atributo afeta 

diretamente o desejo do consumidor pelo produto ou serviço. Um grande benefício da rapidez 

de entrega de produtos e serviços para os consumidores é que ela enriquece a oferta, desta 
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forma é de se esperar que quanto mais rápidos estiverem os produtos ou serviços disponíveis 

para o consumidor, mais provável é que este venha a adquiri-los. Outro grande benefício da 

rapidez na produção de produtos é a possível redução dos estoques, minimizando assim riscos 

e os custos que são inerentes da estocagem (Slack, 2002) 

Recomenda-se aqui que a preferência do decisor no atributo rapidez seja dirigida, por 

um indicador medido para cada uma das alternativas. A rapidez com que um candidato a 

executor realiza ou pode realizar a atividade, pode ser medida de maneira muito simples 

através de uma unidade de tempo que possa ser significativa e apropriada. É feita uma medida 

de tempo decorrido a partir do início da atividade até o final da mesma. Quando não se tem 

disponível a realização da atividade em questão por qualquer dos candidatos, à medida de 

rapidez pode ser estimada por experiências passadas ou simulações. Em qualquer caso pode-

se também usar a medida informada pelo próprio candidato, desde que este se comprometa 

em cláusula contratual com esta medida, prevendo-se penalidades compensatórias caso haja 

descumprimento desse compromisso.  

 Atributo Credibilidade 

Credibilidade neste contexto significa a confiança de que a atividade será realizada com 

as características esperadas e acordadas. Buscam-se entre os candidatos a executor da 

atividade evidências que eles são capazes de realizar seus compromissos assumidos. Esse 

atributo é bastante crítico quando se considera a terceirização de atividades. A falta de 

credibilidade inviabiliza qualquer processo responsável de terceirização. Recomenda-se 

inclusive que, durante as escolhas dos candidatos os mesmos já atinjam certo patamar de 

credibilidade, abaixo do qual o candidato não se qualifica como alternativa deste problema de 

decisão. 

A credibilidade de um candidato para uma certa atividade não pode ser diretamente 

medida durante o processo decisório, a menos que este seja o atual executor da atividade. Só é 

possível medir diretamente a confiabilidade de um executor após a realização desta atividade 

repetida vezes. Para se obter uma medida de confiabilidade em cada um dos candidatos para 

atividade em análise que possa dirigir as preferências do processo decisório, é preciso fazer 

uso de indicadores. Pode-se valer dos seguintes indicadores de credibilidade:  

 Referências de credibilidade dos clientes atuais e passados do candidato;  

 O tempo médio de existência do candidato no ramo da atividade produtiva; 

 Situação econômica e financeira, etc. 

Há uma tendência natural de, a priori, acreditar-se que a credibilidade da própria 

organização executando uma atividade é sempre maior que a credibilidade de um terceiro 



4____________________________________________________________Modelo Proposto 

 49

executando a mesma atividade. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas é preciso uma 

análise isenta e sem bairrismo para determinar essa questão. 

 Atributo Flexibilidade 

A flexibilidade neste contexto significa a capacidade do executor se adequar a certas 

variáveis que permeia o ambiente em que a atividade está inserida. Algumas vezes pode 

significar alterar o que a atividade produz, ou como e quanto é feito por esta, ou ainda mudar 

quando a atividade é realizada. Como o atributo da flexibilidade pode configurar-se de várias 

formas, a maneira de medir tal atributo pode variar bastante de atividade para atividade, 

entretanto a medida usada terá que ser a mesma para todas as alternativas do problema 

decisório posto. Apenas como sugestão de exemplos de indicadores para esse atributos cita-

se: 

 Capacidade de produtiva instalada; 

 Capacidade financeira; 

 Numero de inovações do candidato nos últimos anos;  

 Capacidade de estocagem; 

 Importância da organização como cliente do candidato, etc; 

 Atributo Custo 

Slack (2002) afirma que o custo baixo é um atributo universalmente atraente para 

qualquer atividade produtiva. Para as organizações que estão inseridas em mercados que 

concorrem diretamente em preços, o custo será, na maioria das vezes, o principal atributo em 

consideração. Mesmo as organizações que concorrem em outros aspectos, que não preço, 

ainda estão interessados em manter seus custos baixos. A redução dos custos pode significar 

um aumento do lucro. Normalmente essa medida será diretamente aplicada como preferência 

no modelo decisório posto e não há maiores dificuldades de se obter os dados que 

possibilitarão tais informações. Na grande maioria dos casos os valores obtidos para esse 

atributo é função do volume requerido da atividade em questão. 

Em suma, o modelo proposto sugere a aplicação dos atributos mostrados na tabela 4.1, 

para a escolha do candidato que tem as melhores condições de executar a atividade em análise 

com maior chance de sucesso para a organização.  

Os atributos de desempenho qualidade, rapidez, credibilidade, flexibilidade e custo são 

básicos e se aplicam a todos os tipos de atividades produtivas (Slack, 2002).  

O modelo proposto sugere a aplicação destes atributos para dirigir o julgamento dos 

candidatos, entretanto o decisor deve analisá-los e é livre para acatá-los, recusá-los, 
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acrescentar outros atributos, enfim revisá-los de forma que possam ser os mais significativos 

possíveis para avaliar as alternativas. 

Tabela 4.1 Atributos para escolha de executor da atividade 

Atributo 1 Qualidade 
Atributo 2 Rapidez 
Atributo 3 Credibilidade 
Atributo 4 Flexibilidade 
Atributo 5 Custo 

 

Além disso, é preciso ter em mente as propriedades de completude, operacionalidade, 

independência, ausência de redundância e tamanho máximo, como descrito no capítulo 

anterior.  

E3P3 – (Estágio 3/ Procedimento 3): Identificação das alternativas 

Este é um procedimento crucial para o sucesso da decisão. A qualidade do trabalho 

realizado neste procedimento é diretamente proporcional à qualidade da solução que será 

dado ao problema posto. A primeira alternativa óbvia de solução ao problema é a própria 

organização. As demais alternativas devem ser identificadas no mercado na qual atividade sob 

análise se insere. É sabido que quanto mais alternativas tem-se para no processo decisório, 

mais chance tem-se de se encontrar uma boa solução para o problema, por outro lado, um 

número muito grande de alternativas neste processo implicará numa quantidade muito grande 

de informação a ser pesquisada. Por isso é sábio e prático, de alguma forma coerente, filtrar as 

alternativas a serem inseridas no modelo de modo a ter-se um número razoável de opções, 

sendo, entretanto operacionalmente prático. 

Normalmente as organizações dispõem de um departamento de aquisições de bens e 

serviços que pode ser muito útil nesta etapa, contudo pode ocorrer que o decisor queira 

manter o processo decisório de terceirização em sigilo, a fim de evitar especulações e 

constrangimentos com a mão de obra que está atualmente envolvida na execução da atividade 

em análise. Neste caso, o decisor pode recorrer, se necessário, a uma consultoria idônea para 

levantar os possíveis executores da atividade e suas informações de potencialidade de 

desempenho. A terceirização é um assunto muito delicado, que evolve entre outras coisas, 

pessoas e por isso precisa ser tratado com cuidado adequado e com a confidencialidade que a 

situação requer.  

E3P4 – (Estágio 3/ Procedimento 4): Avaliação das Alternativas com o uso da Técnica 

SMARTS 
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Tem-se aqui a mesma situação do procedimento 2 estágio 2. Mais uma vez recomenda-

se o uso da técnica SMARTS. O emprego dessa técnica é adequado pelas mesmas razões 

indicadas no primeiro problema decisório multicritério. 

A determinação do melhor executor para a atividade em análise pode ser considerada 

apenas medianamente dependente de incertezas ambientais, permitindo que as incertezas 

envolvidas no problema sejam consideradas de forma simplificada. 

Neste processo também será aplicado a técnica SMARTS a partir do passo 4 conforme 

descrito no capítulo anterior, que consiste da elicitação das utilidades finalizado no passo 9, 

com a agregação das preferências, que resultará numa lista ordenada dos possíveis executores 

da atividade. Recomenda-se também que seja realizada uma análise de sensibilidade, 

especialmente nos pesos dos critérios para avaliar a estabilidade da solução obtida com a 

aplicação desta técnica. 

Neste processo decisório muitas das preferências elicitadas serão diretamente medidas 

ou estimadas do desempenho atual dos candidatos a executores listados como alternativas de 

solução. Verifica-se que é necessário um grande trabalho na reunião das informações de 

desempenho de cada alternativa afim de que o decisor possa validá-las como preferências no 

processo decisório. Esse trabalho investigativo de desempenho de candidatos a fornecedores 

pode ser designado a uma equipe específica ou também pode ser contratada uma consultoria 

idônea e isenta, para executá-lo. Seria lógico que a mesma equipe de trabalho que sugeriu ao 

decisor a lista de alternativas, fosse a mesma que trabalhasse na pesquisa das informações, 

porque, na prática, o trabalho destes dois procedimentos se confundem. Para que comparações 

entre as alternativas possam ser feitas de maneira coerente é necessário que os indicadores de 

desempenho que medirão cardinalmente os atributos definidos sejam claros e igualmente 

aplicados a todos os candidatos a fornecedores, inclusive ao setor da própria organização que 

executa ou poderá executar a atividade em análise.  

E3D1 – (Estágio 3/ Decisão 1): Escolha do Executor 

Como resultado do procedimento anterior tem-se um lista hierarquizada dos possíveis  

executores  da atividade em análise. Mediante o valor do escalar da utilidade obtido de cada 

alternativa, o decisor precisa finalmente decidir quem executará a atividade. Caso a escolha 

seja por qualquer alternativa que não seja a própria organização, significa evidentemente que, 

a atividade será ou se manterá terceirizada. Caso a escolha seja pela execução pela própria 

organização significa que a atividade não será terceirizada, ou se estiver atualmente 

terceirizada, é recomendado um processo de primeirização. Se a o resultado for pela 

manutenção do atual executor da atividade, seja ele terceirizado ou não, o modelo decisório 
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proposto certamente enriqueceu o conhecimento da organização na atividade possibilitando 

identificar as melhores práticas observadas nos concorrentes para melhorar ainda mais o 

desempenho atual da atividade pelo atual executor. Isso mostra que qualquer que seja o 

resultado recomendado pelo modelo, sua aplicação é valida para ajudar a aprofundar o 

conhecimento das oportunidades oriundas do mercado, bem como relevar os pontos fortes e 

fracos do desempenho da organização capacitando o decisor a justificar suas decisões e 

melhorar os resultados da organização. 

Caso se opte por terceirizar uma atividade, não é demais lembrar que a implementação 

desta estratégia de produção precisa ser conduzida de forma cuidadosa e profissional de modo 

que se possa, de fato, alcançar os níveis de desempenho estimados no modelo decisório, caso 

contrário os resultados desta estratégia pode ser muito danoso à organização como já 

apresentado. 

A solução proposta do modelo não é normativa, embora expressa de forma lógica as 

preferências do decisor. O decisor continua sendo soberano para, em última análise, escolher 

a alternativa que lhe parece mais adequada. Todavia uma escolha fora da recomendação do 

modelo pode aparentar uma racionalidade questionável por parte do decisor. 

4.5 Limitações do Modelo Proposto: 

O modelo proposto é capaz de apresentar-se como uma ferramenta de estruturação e 

análise para qualquer atividade produtiva que se queira avaliar sua condição de terceirização 

como opção de produção. Entretanto o modelo possui limitações que precisam ser 

compreendidas e consideradas. 

No modelo proposto as preferências do decisor são consideradas unânimes, embora o 

decisor possa ser de fato mais de uma pessoa, ou seja, o modelo proposto não trata da 

obtenção de um consenso por parte do centro decisor, assume-se que tal obtenção seja 

alcançada sem qualquer apoio por parte do modelo. Ou seja, trata-se de modelo de decisão 

individual e não decisão em grupo, para o qual outras abordagens se aplicam. Sabe-se, 

entretanto que a obtenção de um consenso pode ser, muitas vezes, difícil e trabalhosa.  

No caso de uma organização modificar uma ou mais das suas atuais estratégias de 

produção, terceirizando ou primeirizando atividades, o modelo proposto não dispõe de um 

dispositivo que ajude o decisor a visualizar qualquer mudança nas circunstâncias atuais da 

organização que possa impactar nas preferências de qualquer das demais atividades 

analisadas. Em outras palavras, a mudança na estratégia de produção de uma atividade 

produtiva pode ter impactos em outras atividades, porém o modelo não dar qualquer suporte 
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para o decisor vislumbrar as conseqüências deste novo arranjo produtivo no desempenho das 

demais atividades que também estão sendo consideradas para ter sua estratégia produtiva 

modificada. 
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5-. APLICAÇÃO NUMÉRICA 

5.1. Contexto da Aplicação 

Neste capítulo será apresentada uma aplicação do modelo proposto numa determinada 

organização que enfrenta atualmente a difícil tarefa de repensar sua forma de executar 

algumas de suas atividades produtivas. Por tratar-se de um estudo com cunho estratégico, não 

será revelado neste trabalho o nome desta organização, bastando informar que trata-se de uma 

organização de atua no ramo da construção civil no mercado brasileiro.  

O mercado da construção civil no Brasil vem nos últimos anos apresentando forte 

crescimento. Embora este setor seja um grande empregador de mão obra no país, sempre 

careceu de profissionalismo e especialização da mão de obra. A competitividade deste 

mercado, principalmente em seus setores mais rentáveis, é grande e cada mais forte, 

requerendo dos seus gestores a aplicação das estratégias produtivas mais adequadas as 

circunstâncias que estão submetidos a fim de enfrentar seus desafios e atrair mais 

investimentos e clientes.  

Mencionam-se sucintamente a seguir os resultados de cada etapa e procedimento do 

modelo proposto aplicado pela organização. Lembra-se que o objetivo desta organização é 

decidir qual a melhor estratégia de produção (terceirizada ou não terceirizada) das atividades 

de interesse dos seus gestores. 

5.2. Determinação das atividades com vocação para terceirização 

E1P1 – Lista de Atividades de Interesse para Submissão ao Modelo Proposto 

Exibe-se na tabela 5.1, em ordem alfabética, a lista de atividades apontada pelo decisor 

como sendo de interesse para submissão ao modelo. 

E1P2 – Verificação da Legalidade das Atividades para Terceirização e E1D1 – Decisão 

da legalidade da Terceirização 

A maioria das atividades listadas já possui no mercado um amplo histórico de 

terceirização, havendo, portanto jurisprudência para que a realização destas atividades por 

terceiros sejam consideradas legais. Diante disso o decisor julgou desnecessário qualquer 

consulta a uma acessória legal para determinar a legalidade das atividades listadas.  

E1R1 – Lista de Atividades Passivas de uma Terceirização 



5__________________________________________________________Aplicação Numérica 

 55

Em função da consideração de que todas as atividades imputadas no modelo possuem 

legalidade para sua execução por terceiros, a lista das atividades legalizadas é, portanto a 

mesma lista presente na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Lista de atividades em ordem alfabética para submissão ao modelo 

Administração de frota 

Análise de viabilidade de projetos 

Aquisição de imóveis (terrenos) 

Compras de Materiais 

Contabilidade fiscal e contábil 

Elaboração de projetos 

Execução de projetos de Instalação 

Execução do projeto de Infra-estrutura 

Execução do projeto de superestrutura 

Fiscalização de obras 

Limpeza e conservação 

Propaganda e market 

Relacionamento com clientes (SAC) 

Segurança patrimonial 

Sistemas de Informação 

 

E2P1 – Definição dos objetivos e critérios para avaliar a vocação das atividades para 

Terceirização 

Considerando os possíveis riscos e benefícios de uma terceirização e principalmente 

focado na estratégia da organização, depois de muitos debates e consultas sobre a questão 

chegou-se a lista de atributos mostrados na tabela 5.2, que pode inclusive servir como 

referencia inicial para a definição dos atributos em outras aplicações, em outras organizações. 

E2P2 – Avaliação das Alternativas com uso de técnica SMARTS  

Para evitar especulações e problemas com a mão de obra atualmente envolvida nas 

atividades produtivas em análise, a organização solicitou que as atividades fossem codificadas 

a fim de preservar a confidencialidade de suas estratégias futuras. Uma vez que o objetivo 

desta aplicação no presente trabalho é verificar a funcionalidade e utilidade do modelo 

proposto, a codificação das atividades não tem qualquer interferência no alcance deste fim. 
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Tabela 5.2 – Atributos para julgamento da vocação das atividades para terceirização. 

1 Impacto da atividade no negócio fim da organização 

2 
Investimento para executar a atividade com 

competitividade 

3 Riscos de transferências de tecnologia 

4 
Nível de dificuldade com a mão de obra própria para a 

atividade 

5 Satisfação com o desempenho atual da atividade 

Tabela 5.3 - Lista de atividades codificadas 

Atividade_1 

Atividade_2 

Atividade_3 

Atividade_4 

Atividade_5 

Atividade_6 

Atividade_7 

Atividade_8 

Atividade_9 

Atividade_10 

Atividade_11 

Atividade_12 

Atividade_13 

Atividade_14 

Atividade_15 

 

Afirma-se que a lista das atividades acima não corresponde à ordem alfabética 

anteriormente apresentada, a designação numérica realizada foi aleatória. 

Para medir a vocação de cada atividade foi decidido usar para todos os atributos a escala 

cardinal mostrada na tabela 5.4. 

Apresenta-se a seguir a tabela 5.5 com a matriz de preferência do decisor já 

normalizada.  
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Tabela 5.4 – Escala cardinal de mensuração de vocação das atividades segundo cada atributo. 

Escala Intervalar 

5 Muito Alto / Forte 

4 Alto / Forte 

3 Médio 

2 Baixo / Fraco 

1 Muito Baixo / Fraco 

Tabela 5.5 – Matriz normalizada de avaliação da vocação 

 Atributos 

Alternativas 1 2 3 4 5 

Atividade_1 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 

Atividade_2 0,750 0,250 0,500 0,000 0,000 

Atividade_3 0,000 0,250 0,500 0,000 0,000 

Atividade_4 0,000 0,500 0,000 0,667 0,333 

Atividade_5 0,000 0,500 0,500 0,333 0,667 

Atividade_6 0,000 0,500 1,000 1,000 0,333 

Atividade_7 0,000 0,500 1,000 1,000 0,667 

Atividade_8 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

Atividade_9 1,000 0,000 1,000 0,333 1,000 

Atividade_10 1,000 0,250 1,000 0,333 1,000 

Atividade_11 0,000 1,000 0,500 1,000 0,667 

Atividade_12 1,000 0,500 1,000 0,000 1,000 

Atividade_13 0,250 0,250 0,750 0,000 0,000 

Atividade_14 0,000 0,000 1,000 0,000 0,667 

Atividade_15 0,250 0,750 0,250 0,333 0,667 

 

Verificou-se que as alternativas do problema em relação aos atributos de avaliação têm 

um comportamento aproximadamente linear e que há independência preferencial, ou seja, os 

valores atribuídos a cada uma das alternativas para um determinado atributo não estão 

vinculados a valores atribuídos em outro(s) atributo(s), permitindo-se assim a aplicação da 

técnica de utilidade unidimensional, conforme o passo 6 da técnica SMARTS descrito no 

capítulo anterior, evidenciando-se com isso os contrastes entre as alternativas.  
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Aplicando-se nas escalas a técnica de utilidade unidimensional, embora a nova escala 

seja única, esta pode ser direta (quanto mais, melhor) ou inversa (quanto mais, pior), isto é, 

quanto maior for o valor da preferência no critério de escala direta maior a vocação da 

atividade, ao passo que quanto maior for o valor da preferência num critério de escala inversa, 

menor é a vocação da atividade para a terceirização. Observa-se que, neste caso, os atributos 

1, 3 e 5 enquadra-se no tipo de escala inversa, pois quanto maior for o valor atribuído nestes 

critérios, indica uma menor vocação por parte da atividade, segundo o decisor. Já os atributos 

2 e 4 apresentam-se com escala direta, pois quanto maior o valor atribuído nestes critérios, 

maior a vocação para terceirização da atividade.  

Tabela 5.6 – Pesos balanceados dos atributos de vocação 

 Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 Atributo 5 

Ordem 1 3 2 4 5 

Peso 0,351 0,175 0,246 0,14 0,088 

Tabela 5.7 – Ordenação de atividades quanto a vocação para terceirização 

Classificação Atividade Utilidade 

1º. Atividade_10 0,775 

2º. Atividade_12 0,772 

3º. Atividade_9 0,731 

4º. Atividade_7 0,532 

5º. Atividade_6 0,503 

6º. Atividade_11 0,497 

7º. Atividade_2 0,43 

8º. Atividade_15 0,386 

9º. Atividade_13 0,316 

10º. Atividade_14 0,304 

11º. Atividade_5 0,316 

12º. Atividade_8 0,246 

13º. Atividade_4 0,211 

14º. Atividade_3 0,167 

15º. Atividade_1 0,044 
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Ressalta-se que uma alternativa com zero pontos numa escala direta pode ter até uma 

boa vocação naquele atributo específico, porém outra atividade com valorização maior tem 

vocação superior, conforme as preferências do decisor.  

Entrevistando-se o decisor conforme os passos 7 e 8 da técnica SMARTS, descrita no 

capítulo anterior, chega-se à hierarquização dos atributos conforme mostrada na tabela 5.6, 

com seus referidos pesos balanceados. 

Verifica-se facilmente que a condição de monotonicidade das utilidades é presente nos 

atributos deste problema de decisão permitindo-se o uso da agregação aditiva. Agregando-se 

as preferências elicitadas pela aplicação da equação 3.1, chega-se a ordenação das atividades 

quanto a vocação para terceirização conforme apresentado na tabela 5.7. 

5.2.1 Análise de Sensibilidade da ordenação da vocação das atividades 

Com o intuito de verificar quão sensível é a ordenação obtida pelo uso da técnica 

multicritério aplicada foi realizada uma análise de sensibilidade que consistiu na variação dos 

pesos de cada atributo anteriormente elicitados pelo decisor. Essa alteração nos valores dos 

pesos foi realizada tanto para mais quanto para menos da ordem de 10% (sugerido pelo 

decisor), sendo realizada apenas para um único atributo de cada vez. A diferença no valor do 

peso do atributo alterado é compensada nos valores dos pesos dos demais atributos de forma 

relativa, de modo que a soma dos pesos de todos os atributos continue sendo a unidade. 

A tabela 5.8 mostra as conseqüências na ordenação das alternativas mediante a variação 

dos pesos para cada atributo.  

O decisor considerou a estabilidade da solução suficiente, pois as variações entre o 

primeiro e segundo colocado na lista não representam neste caso uma preocupação por se 

tratar de um problema de ordenação e não de escolha de uma única alternativa. A variação 

entre as atividades 5 e 6 foi contornado classificando ambas para o próximo estágio da 

decisão. As demais variações ocorreram em atividades com relativa baixa utilidade e não são 

relevantes. As conseqüências da análise de sensibilidade relatada na Tabela 5.8 ajudaram o 

decisor a determinar uma linha de corte para classificar apenas algumas atividades para os 

próximos estágios do modelo.  

E2D1 – Decisão da Vocação das Atividades para Terceirização e E2R1 – Lista de 

Atividades com Vocação à Terceirização 

Observando a lista classificada o decisor externou que, embora houvesse alguns poucos 

resultados surpreendentes, a informação resultante deste processo decisório é bastante 
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consistente com as necessidades prioritárias da organização e que finalmente a organização 

poderia tratar seus estudos de terceirização nas atividades produtivas com mais foco. 

Tabela 5.8 – Análise de Sensibilidade da ordenação da vocação das atividades 

Atributo 
Alteração no 

peso Variação 
Conseqüências na ordenação 

original 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Impacto da Atividade no 

Negócio Fim da 
Organização 

Decremento 10% 
Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 10ª e a 11ª 
posições. 

Incremento 10% 
Inversão na ordenação das 
alternativas entre a 1ª e a 2ª 

posições. Investimento para 
executar a atividade com 

competitividade 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 
alternativas entre a 9ª e a 10ª 

posições. 

Incremento 10% 
A alternativa na 9ª posição foi para 
11ª posição. As posições 10ª e 11ª 

subiram um posto cada uma. Riscos de transferências 
de tecnologia 

Decremento 10% 
Inversão na ordenação das 
alternativas entre a 5ª e a 6ª 

posições. 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Nível de dificuldade 
com de mão de obra 

própria para atividade 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 
alternativas entre a 1ª e a 2ª 
posições e entre a 9ª e a 10ª 

posições. 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Satisfação com o 

desempenho atual da 
atividade 

Decremento 10% 
Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 9ª. e a 10ª. 
posições. 

 

O decisor resolveu selecionar inicialmente as sete primeiras atividades classificadas 

para continuar a análise da viabilidade da terceirização no modelo, conforme a tabela 5.9. 
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Tabela 5.9 – Atividades selecionadas para o estágio 3 do modelo proposto 

Sequência Atividades 

1º. Atividade_10 

2º. Atividade_12 

3º. Atividade_9 

4º. Atividade_7 

5º. Atividade_6 

6º. Atividade_11 

7º. Atividade_2 

 

Embora o decisor tenha resolvido selecionar sete atividades para serem submetidas aos 

estágios seguintes do modelo, para os fins deste trabalho serão apresentados os resultados de 

apenas três das atividades selecionadas, pois se considera tal número suficiente para testar a 

aplicabilidade do modelo proposto e sua utilidade como apoio à decisão de terceirizar ou não 

atividades produtivas dentro de uma organização.  

A técnica SMARTER também foi aplicada, para efeito de avaliação. Embora tenha se 

verificado algumas inversões, as sete primeiras atividades se mantiveram essencialmente as 

mesmas atividades ordenadas pela técnica SMARTS. Observa-se que a opção pela técnica 

SMATER seria secundária, caso houvesse dificuldades com a técnica SMARTS, pois esta 

última obtém mais informações preferenciais do decisor.  

5.3 - Escolha do candidato para a execução das atividades. 

Não serão neste trabalho detalhados os indicadores de desempenho definidos para a 

avaliação das atividades, nem mesmo suas escalas, pois caso essa informação fosse dada em 

por menores, facilmente se identificaria a atividade em questão expondo as intenções 

estratégicas da organização. Adianta-se, entretanto que as escalas usadas sem nenhuma 

apresentação prévia são todas escalas de razão.  

No sentido de evitar a comunicação entre os concorrentes para a execução das 

atividades submetidas ao modelo, os candidatos externos serão todos codificados a fim de 

preservar a confidencialidade que as circunstâncias exigem. Não há qualquer prejuízo para 

esse trabalho a omissão dessa informação, uma vez que se manterá aberta a informação das 
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utilidades elicitadas para a própria organização, permitindo assim, concluir se a atividade 

deve ou não ser terceirizada. 

Essa reserva de informação em nada prejudica o objetivo do presente trabalho que é 

verificar a funcionalidade e utilidade do modelo proposto. 

5.3.1 – Análise da Atividade 10 

E3P1 – Escolha de uma Atividade em Particular (Primeira colocada – Atividade 10). 

Conforme a ordem da classificação, a atividade 10 foi inicialmente escolhida para ser 

submetida ao estágio 3 do modelo proposto. Descreve abaixo os resultados desta submissão. 

E3P2 – Definição dos Objetivos e Atributos para Avaliar a Performance dos Candidatos 

a Executores da Atividade em Análise 

O decisor acatou a sugestão do modelo proposto de usar os cinco atributos abaixo 

relacionados.  

Tabela 5.10 - Atributos para julgamento do candidato a executor da atividade. 

Atributo 1 Qualidade 

Atributo 2 Rapidez 

Atributo 3 Credibilidade 

Atributo 4 Flexibilidade 

Atributo 5 Custo 

 

O decisor concordou sem ressalvas no uso dos atributos sugerido pelo modelo proposto 

para o julgamento dos candidatos a executor da atividade. Após muitas considerações sobre a 

operacionalidade foi também definido pelo decisor alguns indicadores de desempenho que 

representasse de maneira satisfatória os atributos com que se relacionam, a fim de dirigir as 

preferências do problema decisório.  

E3P3 – Identificação das Alternativas (candidatos para a execução da atividade) 

No mercado específico da atividade 10, foi pesquisado possíveis futuros parceiros que 

reunisse as condições minimamente pré-definidas para executá-la. Conforme orientação do 

decisor, foram procurados e identificados oito possíveis executores externos e, com a própria 

organização, totalizou nove alternativas a ser avaliada. Durante o processo de elicitação foi 

identificado duas alternativas dominadas que foram substituídas por novas alternativas não 

dominadas, tais substituições não foram traumáticas pois há uma grande quantidade de 

concorrentes no mercado desta atividade.  
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E3P4 – Avaliação das Alternativas com uso da técnica SMARTS 

Apresenta-se na tabela 5.11 abaixo as preferências elicitadas para a atividade 10.  

Verifica-se que as alternativas do problema em relação aos atributos de avaliação têm 

um comportamento aproximadamente linear e que há independência preferencial, ou seja, os 

valores atribuídos a cada uma das alternativas para um determinado atributo não estão 

vinculados a valores atribuídos em outro(s) atributo(s), permitindo-se assim a aplicação da 

técnica de utilidade unidimensional, conforme o passo 6 da técnica SMARTS descrito no 

capítulo anterior, evidenciando-se com isso os contrastes entre as alternativas.  

Tabela 5.11 Matriz de preferência para a atividade 10. 

Atividade 10 Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Organização 3 3 5 1 31 

Terceirizado A 5 5 3 4 45 

Terceirizado B 5 3 5 3 49 

Terceirizado C 3 5 2 5 37 

Terceirizado D 3 5 3 5 43 

Terceirizado E 5 3 2 5 43 

Terceirizado F 2 5 4 4 40 

Terceirizado G 3 4 4 5 40 

Terceirizado H 4 4 3 4 41 

 

Aplicando-se nas escalas a técnica de utilidade unidimensional, embora a nova escala 

seja única, esta pode ser direta (quanto mais melhor) ou inversa (quanto mais pior). Observa-

se que os atributos 1, 2, 3 e 4 enquadra-se no tipo de escala direta, pois quanto maior for o 

valor atribuído nestes critérios, maior o desempenho na atividade por parte do candidato, 

segundo o decisor. Já os atributos 5, o custo, apresenta-se com escala inversa, pois quanto 

maior for esse valor, menor a possibilidade do candidato executar a atividade.  

Apresenta-se na tabela 5.12, a matriz de preferência da atividade 10 em escala única: 

Entrevistando-se o decisor conforme os passos 7 e 8 da técnica SMARTS, descrita no 

capítulo anterior, chega-se a hierarquização dos atributos com seus referidos pesos 

balanceados, conforme tabela 5.13. 
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Tabela 5.12 – Matriz de preferência da atividade 10 em escala única 

Executor Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Organização 0,333 0,000 1,000 0,000 1,000 

Terceirizado A 1,000 1,000 0,333 0,750 0,222 

Terceirizado B 1,000 0,000 1,000 0,500 0,000 

Terceirizado C 0,333 1,000 0,000 1,000 0,667 

Terceirizado D 0,333 1,000 0,333 1,000 0,333 

Terceirizado E 1,000 0,000 0,000 1,000 0,333 

Terceirizado F 0,000 1,000 0,667 0,750 0,500 

Terceirizado G 0,333 0,500 0,667 1,000 0,500 

Terceirizado H 0,667 0,500 0,333 0,750 0,444 

Tabela 5.13 – Pesos Balanceados dos atributos para execução da atividade 10 

 Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Ordem 3 5 2 1 4 

Peso 0,19 0,095 0,238 0,317 0,159 

 

Novamente é facilmente verificado que a condição de monotonicidade das utilidades é 

presente nos atributos deste problema de decisão permitindo-se o uso da agregação aditiva. 

Agregando-se as preferências conforme a equação 3.1, chega-se a ordem para os candidatos a 

execução da atividade 10, conforme a tabela 5.14.  

5.3.1.1 - Análise de Sensibilidade da ordenação do candidato a execução da 

atividade 10 

Novamente, com o intuito de verificar quão sensível é a ordenação obtida pela uso da 

técnica multicritério aplicada foi realizada uma analise de sensibilidade que consistiu na 

variação dos pesos de cada atributo anteriormente elicitados pelo decisor. Essa alteração nos 

valores dos pesos foi realizada tanto para mais quanto para menos da ordem de 10% 

(definição do decisor), sendo realizada apenas para um único atributo de cada vez. A 

diferença no valor do peso do atributo alterado é compensada nos valores dos pesos dos 



5__________________________________________________________Aplicação Numérica 

 65

demais atributos de forma relativa, de modo que a soma dos pesos de todos os atributos 

continue sendo a unidade. 

Tabela 5.14 - Ordenação dos candidatos a execução da atividade 10 

Ordem Executor Utilidade 

1º. Terceirizado G 0,667 

2º. Terceirizado A 0,638 

3º. Terceirizado D 0,608 

4º. Terceirizado B 0,587 

5º. Terceirizado C 0,582 

6º. Terceirizado F 0,571 

7º. Terceirizado H 0,563 

8º. Terceirizado E 0,561 

9º. Organização 0,460 

 

A tabela 5.15, a seguir, mostra as conseqüências na ordenação das alternativas mediante 

a variação dos pesos para cada atributo.  

O decisor considerou a estabilidade da solução suficiente, pois em todas as variações o 

terceirizado G se manteve na primeira colocação, exceto no decremento do peso da 

credibilidade em 10%, demonstrando que a solução tem uma estabilidade aceitável para os 

níveis exigidos pelo decisor. Também verificou-se que a organização manteve sua posição de 

última colocada para as todas as variações.  

E3D1 – Decisão do executor 

Mediante a compreensão e aplicação do modelo proposto, o decisor sente-se confortável 

na execução desta atividade por terceiros. De fato, essa atividade já é atualmente executada 

pelo terceirizado A, porém o modelo proposto além de ratificar tal estratégia de produção, 

apontou um candidato diferente do atual contratado da organização, que apresenta 

potencialidade de executar a atividade 10 com mais vantagens competitivas. O decisor vai 

desafiar o terceirizado A a melhorar seu atual desempenho. 
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Tabela 5.15 – Análise de Sensibilidade da ordenação do candidato a execução da atividade 10. 

Atributo Alteração no peso Variação 

Conseqüências na 

ordenação original 

Incremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 6ª e a 8ª 

posições. Qualidade 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 

Rapidez 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 7ª e a 8ª 

posições. 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 

Credibilidade 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 1ª e a 2ª 

posições e entre a 9ª e a 10ª 

posições. 

Incremento 10% 

A 5ª posição assumiu a 4ª 

colocação, a 8ª assumiu a 5ª 

A 4ª posição caiu para 6ª 

colocação e 6ª caiu para 8ª 

colocação. 
Flexibilidade 

Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 4ª e a 5ª 

posições. A 8ª assumiu a 6ª 

colocação. A 6ª caiu para 7ª e 

esta caiu para 8ª colocação. 

Incremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 4ª e a 5ª 

posições. 
Custo 

Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 7ª e a 8ª 

posições. 
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A título de informação, também foi aplicado a técnica SMARTER na busca pela 

ordenação dos executores da atividade 10. Embora tenha se verificado pequenas inversões 

entre os candidatos, o primeiro colocado também foi o terceirizado G, e o último candidato 

classificado foi mais uma vez a própria organização. 

5.3.2 – Análise da Atividade 9 

E3P1 – Escolha de uma Atividade em Particular (Terceira colocada – Atividade 9). 

O decisor resolveu analisar a atividade 9 (terceira colocada) ao invés da atividade 12 

(segunda colocada) contrariando assim a seqüência obtida na vocação das atividades. O que 

motivou o decisor a tal inversão foi o fato de que, pela boa classificação desta atividade (12) 

quanto a vocação para terceirização, há uma grande chance de tal atividade também ser 

recomendada para uma terceirização, fato que atualmente já se verifica na estratégia de 

produção desta atividade (12). Diante disso o decisor está mais interessado na recomendação 

do modelo para atividade 9 do que na recomendação para a atividade 12.  

E3P2 – Definição dos Objetivos e Atributos para Avaliar a Performance dos Candidatos 

a Executores da Atividade em Análise 

O decisor acatou a sugestão do modelo proposto de usar os cinco atributos conforme 

Tabela 5.10, já mencionada.  

Após muitas considerações sobre a operacionalidade foi definido pelo decisor alguns 

indicadores de desempenho que representasse de maneira satisfatória os atributos com que se 

relacionam, a fim de dirigir as preferências do problema decisório.  

E3P3 – Identificação das alternativas (candidatos para a execução da atividade) 

No mercado específico da atividade 9, foi pesquisado possíveis futuros parceiros que 

reunisse as condições minimamente pré-definidas para executá-la. Conforme orientação do 

decisor, foram procurados e identificados oito possíveis executores externos e, com a própria 

organização, totalizou nove alternativas a ser avaliada. Durante o processo de elicitação foi 

identificada uma alternativa dominada que foi substituída por outra alternativa não dominada, 

não representando muita dificuldade pois há uma grande quantidade de concorrentes no 

mercado desta atividade.  

E3P4 – Avaliação das alternativas com uso de técnica SMARTS 

Apresenta-se na tabela 5.16 a matriz de preferência para a atividade 9.  

Verificou-se que as alternativas do problema em relação aos atributos de avaliação têm 

um comportamento aproximadamente linear e que há independência preferencial, permitindo-

se assim a aplicação da técnica de utilidade unidimensional, conforme o passo 6 da técnica 
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SMARTS descrito no capítulo anterior, evidenciando-se com isso os contrates entre as 

alternativas.  

Tabela 5.16 - Matriz de preferência para a atividade 9. 

Executor Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Organização 0,85 1000 4 3 1,20 

Terceirizado A 0,55 1600 4 5 1,15 

Terceirizado B 0,80 1300 4 3 1,38 

Terceirizado C 0,85 1200 3 4 1,45 

Terceirizado D 0,65 1300 4 3 1,30 

Terceirizado E 0,70 1500 4 4 1,70 

Terceirizado F 0,95 1500 4 3 1,85 

Terceirizado G 0,75 1400 3 4 1,25 

Terceirizado H 0,80 1200 3 4 1,20 

 

Aplicando-se nas escalas a técnica de utilidade unidimensional, embora a nova escala 

seja única, esta pode ser direta (quanto mais, melhor) ou inversa (quanto mais, pior). Observa-

se que os atributos 1, 2, 3 e 4 enquadra-se no tipo de escala direta, pois quanto maior for o 

valor atribuído nestes critérios, maior o desempenho na atividade por parte da candidato, 

segundo o decisor. Já os atributos 5, o custo, apresenta-se com escala inversa, pois quanto 

maior for esse valor, menor a possibilidade do candidato executar a atividade.  

Apresenta-se na tabela 5.17 a matriz de preferência da atividade 9 em escala única. 

Entrevistando-se o decisor conforme os passos 7 e 8 da técnica SMARTS, descrita no 

capítulo anterior, chega-se a hierarquização dos atributos com seus referidos pesos 

balanceados, conforme apresentado na tabela 5.18. 

Como a condição de monotonicidade das utilidades é atendida nos atributos deste 

problema de decisão permite-se o uso da agregação aditiva. Agregando-se as preferências 
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conforme a equação 3.1, chega-se a ordem para os candidatos a execução da atividade 9 

apresentada na tabela 5.19:  

Tabela 5.17 – Matriz de preferência da atividade 9 em escala única 

Executor Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Organização 0,750 0,000 1,000 0,000 0,929 

Terceirizado A 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Terceirizado B 0,625 0,500 1,000 0,000 0,671 

Terceirizado C 0,750 0,333 0,000 0,500 0,571 

Terceirizado D 0,250 0,500 1,000 0,000 0,786 

Terceirizado E 0,375 0,833 1,000 0,500 0,214 

Terceirizado F 1,000 0,833 1,000 0,000 0,000 

Terceirizado G 0,500 0,667 0,000 0,500 0,857 

Terceirizado H 0,625 0,333 0,000 0,500 0,929 

Tabela 5.18 – Pesos Balanceados dos atributos para execução da atividade 9 

 Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Ordem 1 4 5 3 2 

Peso 0,328 0,131 0,066 0,213 0,262 

Tabela 5.19 - Ordenação dos candidatos a execução da atividade 9 

Ordem Executor Utilidade 

1º. Terceirizado A 0,672 

2º. Terceirizado H 0,599 

3º. Terceirizado G 0,583 

4º. Organização 0,555 

5º. Terceirizado C 0,546 

6º. Terceirizado B 0,512 

7º. Terceirizado F 0,503 

8º. Terceirizado E 0,461 

9º. Terceirizado D 0,419 
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5.3.2.1 - Análise de Sensibilidade da ordenação do candidato a execução da 

atividade 9 

As condições de variação desta análise de sensibilidade foram essencialmente as 

mesmas que as empregadas para atividade 10. 

A tabela 5.20 mostra as conseqüências na ordenação das alternativas mediante a 

variação dos pesos para cada atributo.  

Tabela 5.20 – Análise de Sensibilidade da ordenação do candidato a execução da atividade 9. 

Atributo 

Alteração 

no peso Variação 

Conseqüências na ordenação 

original 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Qualidade 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Rapidez 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Credibilidade 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Flexibilidade 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 

Custo 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas das entre a 4ª e a 5ª 

posições e entre a 6ª e a 7ª 

posições. 

 

A solução obtida apresentou uma estabilidade muito boa, segundo a analise de 

sensibilidade acima, pois para qualquer das variações dos pesos realizadas, os três primeiros 

candidatos colocados não são afetados. 

E3D2 – Decisão do executor 
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A atividade 9 é hoje executada diretamente pela organização com recursos próprios. A 

estratégia de produção para essa atividade já vinha sendo questionada a algum tempo na 

organização, mas faltava uma indicação que justificasse com propriedade essa mudança. 

Segundo o decisor, o modelo veio preencher essa lacuna. O decisor acatou a recomendação do 

modelo proposto e a organização está trabalhando agora na mudança de estratégia de 

execução desta atividade.  

A título de informação foi aplicado também a técnica SMARTER na busca pela 

ordenação dos executores da atividade 9. Verificou-se que o terceirizado H ficou na primeira 

colocação, sendo portanto a indicação de executor para esta atividade segundo esta técnica. O 

terceirizado A ficou na sétima posição. O fato foi comunicado ao decisor e este ficou ainda 

confortável com a decisão que já havia sido tomada para esta atividade em particular. 

5.3.3 – Análise da Atividade 7 

E3P1 – Escolha de uma Atividade em Particular (Quarta colocada – Atividade 7). 

Seguindo a ordem da classificação, a atividade 7 foi agora escolhida para ser submetida 

ao estágio 3 do modelo proposto. Descreve abaixo os resultados desta submissão. 

E3P2 – Definição dos Objetivos e Atributos para Avaliar a Performance dos Candidatos 

a Executores da Atividade em Análise 

O decisor acatou a sugestão do modelo proposto de usar os cinco atributos conforme 

Tabela 5.10 já mencionada.  

Após muitas considerações sobre a operacionalidade foram definidos pelo decisor 

alguns indicadores de desempenho que representasse de maneira satisfatória os atributos com 

que se relacionam, a fim de dirigir as preferências do problema decisório.  

E3P3 – Identificação das alternativas (candidatos para a execução da atividade) 

Foi pesquisado no mercado específico da atividade 7, possíveis futuros parceiros que 

reunisse as condições minimamente pré-definidas para executá-la. Desconsiderando-se já 

alternativas dominadas restaram apenas 5 candidatos externos como alternativa viável. Sabia-

se já que o mercado desta atividade carece de uma maior concorrência entre bons executores. 

E3P4 – Avaliação das alternativas com uso de técnica SMARTS 

Apresenta-se na tabela 5.21 a matriz de preferência para a atividade 7. 

Mais uma vez as condições de linearidade e independência preferencial são atendidas e 

as utilidades podem ser convertidas numa escala única. 

Observa-se que os atributos 1, 3 e 4 enquadra-se no tipo de escala direta, pois quanto 

maior for o valor da preferência nestes atributos, maior o desempenho na atividade por parte 
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da candidato, segundo o decisor. Já os atributos 2 e 5, apresentam-se com escala inversa, pois 

quanto maior forem os valores nestes atributos, menor a possibilidade do candidato executar a 

atividade.  

Tabela 5.21 - Matriz de preferência para a atividade 7. 

Executor Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Organização 9,2 10,0 5 1 386 

Terceirizado A 9,0 12,0 4 4 432 

Terceirizado B 8,5 12,0 4 5 411 

Terceirizado C 8,5 10,5 3 5 410 

Terceirizado D 8,0 10,0 4 4 412 

Terceirizado E 8,0 11,0 3 4 407 

 

Apresenta-se na tabela 5.22 a matriz de preferência da atividade 7 em escala única : 

Tabela 5.22 – Matriz de preferência da atividade 7 em escala única 

Executor Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Organização 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

Terceirizado A 0,833 0,000 0,500 0,750 0,000 

Terceirizado B 0,417 0,000 0,500 1,000 0,457 

Terceirizado C 0,417 0,750 0,000 1,000 0,478 

Terceirizado D 0,000 1,000 0,500 0,750 0,435 

Terceirizado E 0,000 0,500 0,000 0,750 0,543 

 

Entrevistando-se o decisor conforme os passos 7 e 8 da técnica SMARTS, descrita no 

capítulo anterior, chega-se a hierarquização dos atributos com seus referidos pesos 

balanceados conforme a tabela 5.23. 

Como a condição de monotonicidade das utilidades é atendida nos atributos deste 

problema de decisão permite-se o uso da agregação aditiva. Agregando-se as preferências 
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conforme a equação 3.1, chega-se a seguinte ordem para os candidatos a execução da 

atividade 7 conforme se vê na tabela 5.24:  

Tabela 5.23 – Pesos Balanceados dos atributos para execução da atividade 7 

 Qualidade Rapidez Credibilidade Flexibilidade Custo 

Ordem 5 4 2 1 3 

Peso 0,067 0,133 0,267 0,333 0,2 

Tabela 5.24 - Ordenação dos candidatos a execução da atividade 7 

Ordem Executor Utilidade 

1º. Organização 0,667 

2º. Terceirizado D 0,604 

3º. Terceirizado B 0,586 

4º. Terceirizado C 0,557 

5º. Terceirizado A 0,439 

6º. Terceirizado E 0,425 

 

5.3.3.1 - Análise de Sensibilidade da ordenação do candidato a execução da 

atividade 7 

As condições de variação desta análise de sensibilidade foram essencialmente as 

mesmas que as empregadas para atividade 10. 

A tabela 5.25 mostra as conseqüências na ordenação das alternativas mediante a 

variação dos pesos para cada atributo.  

A solução obtida apresentou uma estabilidade muito boa, segundo a análise de 

sensibilidade acima, pois para qualquer das variações dos pesos realizadas, os quatro 

primeiros candidatos colocados não são afetados. 

E3D2 – Decisão do executor 

A atividade 7 é hoje executada diretamente pela organização com recursos próprios. O 

modelo aponta que essa é ainda a melhor estratégia produtiva para essa atividade apesar do 

decisor ter demonstrado, no estágio 1 do modelo, não estar muito satisfeito com o atual 
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desempenho desta atividade. O decisor reconhece que a falta de concorrência deve ter forte 

influencia na solução apontada pelo modelo. O decisor vai manter a atividade aos cuidados da 

organização até que as condições de mercado mudem e novamente seja feita uma nova 

avaliação.  

Tabela 5.25 – Análise de Sensibilidade da ordenação do candidato a execução da atividade 7. 

Atributo 

Alteração no 

peso Variação 

Conseqüências na 

ordenação original 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Qualidade 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 

Rapidez 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 5ª e a 6ª 

posições. 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 

Credibilidade 
Decremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 5ª e a 6ª 

posições. 

Incremento 10% Sem alteração na ordenação 
Flexibilidade 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

Incremento 10% 

Inversão na ordenação das 

alternativas entre a 5ª e a 6ª 

posições. Custo 

Decremento 10% Sem alteração na ordenação 

 

A título de informação foi aplicado também a técnica SMARTER na busca pela 

ordenação dos executores da atividade 7. Verificou-se que o terceirizado B ocupou a primeira 

colocação com a organização classificada em quarto lugar. O decisor foi informado e fez uma 

rápida revisão nos pesos originalmente atribuídos na técnica SMARTS, e não se sentiu 
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confortável em seguir a recomendação de pesos da técnica SMARTER, ficando com a sua 

decisão original. 

5.4 Resumo das recomendações do modelo 

Como resumo das recomendações do modelo proposto ao decisor nas três atividades 

submetidas a todos os estágios do modelo tem-se: 

Tabela 5.26 - Quadro resumo das recomendações e decisões 

Atividade 

Produtiva 

Estratégia de 

produção atual 

Recomendação do 

Modelo Proposto Decisão 

Atividade 10 Terceirizada 

Terceirizar, porém 

com executor 

diferente do atual 

Revisar contrato 

atual considerando 

uma possível troca de 

fornecedor. 

Atividade 9 Não terceirizada Terceirizar Terceirizar 

Atividade 7 Não terceirizada Não terceirizar Não terceirizar. 

 

Pode-se dizer que praticamente todas as recomendações foram acatadas pelo decisor, 

demonstrando assim confiança no modelo proposto aplicado como ferramenta para análise de 

terceirização de atividades produtivas.  

5.5 Comentários sobre o comportamento do decisor. 

A aceitação, por parte do decisor, do modelo proposto como ferramenta de suporte ao 

problema decisório quanto a estratégia produtiva a adotar nas diversas atividades necessárias 

ao negócio da organização, foi bastante rápida e bem aceita. Entretanto, notou-se que a 

compreensão do decisor da metodologia de apoio á decisão utilizada no modelo, SMARTS, 

foi alcançada de maneira mais lenta, ao longo da aplicação, depois de alguns ajustes no seu  

entendimento com relação a lógica desta metodologia. 

O decisor tinha em mente, inicialmente, uma importância definida para os atributos 

adotados no modelo, antes mesmo das preferências destes atributos serem medidas para cada 

uma das alternativas consideradas. Explicou-se, entretanto que a importância dos atributos é 
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afetada pelas variabilidades das preferências medidas em cada um dos atributos, pois somente 

assim seria possível levar em conta os atributos realmente discriminantes para uma 

hierarquização adequada das alternativas. Essa discriminação, oriunda das preferências, foi 

então devidamente entendida pelo decisor e a importância dos atributos foi devidamente 

identificada conforme a orientação do passo 7 descrito na aplicação da metodologia 

SMARTS. 

Depois de vencida a etapa de hierarquização dos atributos, foi trabalho com o decisor a 

questão da valorização dos pesos dos atributos agora hierarquizados. Inicialmente sugeriu-se 

o uso da técnica SMARTER, como uma simplificação desta etapa, entretanto o decisor não 

entendeu suficientemente a lógica por trás desta técnica de modo a sentir-se confortável com 

sua utilização. Diante disso, foi trabalhada com o decisor a determinação destes pesos, 

conforme a orientação do passo 8 descrito na aplicação da metodologia SMARTS, a fim de 

obter-se uma adequada ancoragem na escala dos atributos, evitando distorções na aplicação 

desta metodologia. Como comprovação de que os pesos elicitados pelo decisor nesta etapa da 

aplicação foram coerentes, o analista atuante neste processo decisório aplicou também a 

técnica SMARTER e compararam-se os resultados obtidos em ambas as técnicas, conforme já 

reportado neste trabalho, e foi verificado que praticamente todos os resultados finais se 

confirmaram, validando assim a coerência do decisor na elicitação dos pesos. 

Ressalta-se que, ao final, o decisor sentiu-se totalmente confortável com a aplicação do 

modelo proposto e inclusive com a lógica da metodologia SMARTS utilizada, fazendo com 

que tivesse confiança em adotar como solução as recomendações de estratégia produtiva 

apontadas no modelo para as atividades nele analisadas. 
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6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusão 

A prática da terceirização vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. 

Parece haver uma concordância entre os especialistas da área que tal prática é uma tendência 

global na gestão corporativista. Embora essa crença exista e influencie as organizações e seus 

dirigentes a recorrerem a esta opção de gestão, a fim de manter-se competitivo no mercado, a 

estratégia de produção de bens e serviços por meio de terceirização das atividades produtivas 

pode ser tanto vantajosa como prejudicial para os resultados de uma organização. Decisões 

tomadas neste sentido sem uma cuidadosa consideração dos aspectos mais relevantes internos 

e externos podem levar a organização a perder oportunidades de ganhos ou mesmo levá-la a 

contabilizar grandes prejuízos. Muitas organizações implementaram a terceirização de 

algumas de suas atividades produtivas e, pouco tempo depois, após perceber  o engano 

cometido retornaram com a execução destas atividades malfadadas. Embora seja possível o 

caminho de volta, ou seja, a primeirização das atividades, os prejuízos já aferidos depõem 

contra os decisores, que muitas vezes perdem prestígio e até mesmo sua posição na 

organização. Por outro lado, continuar colocando esforço em algumas atividades que 

poderiam ser realizadas com competências por parceiros também pode limitar as 

oportunidades de crescimento no mercado fim da organização. Esse dilema é real e comum a 

muitas organizações. É preciso enfrentar essa questão com racionalidade considerando os 

muitos aspectos pertinentes a execução das atividades produtivas. Objetivos e critérios 

precisam ser apropriadamente definidos e ponderados, informações precisam ser reunidas e 

processadas de forma organizada a fim de ponderar os riscos e benefícios da situação. 

Portanto, uma ferramenta que se preste estruturar a questão da decisão em terceirização de 

serviços é bastante conveniente. 

Diante deste contexto, esse trabalho teve como principal objetivo desenvolver uma 

ferramenta de análise para o problema posto. O modelo decisório aqui apresentado estrutura a 

problemática da terceirização de forma simples e lógica. Para o desenvolvimento deste 

modelo foi realizada uma revisão bibliográfica envolvendo os aspectos da terceirização, 

inclusive os fundamentos legais para essa forma de produção. Apresentaram-se também, de 

forma resumida, os principais fundamentos da teoria de decisões multicritério que serviram de 

base conceitual no tratamento do problema decisório. Considera-se que tais revisões nos 
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temas, terceirização e decisões multicritério, foram suficientes, pois atingiram o propósito de 

prover o embasamento necessário para a concepção do modelo proposto.  

O modelo ora apresentado é versátil, pois pode ser aplicado para qualquer atividade 

produtiva, esteja esta sendo atualmente já terceirizada ou não. Os atributos e critérios de cada 

aplicação do modelo serão sempre conseqüências diretas da estratégia da organização e 

presume-se que o decisor será coerente em suas preferências com essa estratégia. 

A aplicação do modelo proposto numa organização mostrou-se adequada a necessidade 

do decisor e operacionalmente simples. Estas duas características reunidas, adequação e 

simplicidade, permitiram que tanto o decisor quanto o analista que participaram da aplicação, 

pudesse se sentir confortável com as etapas e procedimentos do modelo. 

Muitas lições foram aprendidas durante a aplicação do modelo. Percebeu-se, neste 

decisor particular uma característica que pode facilmente ser uma tendência, entretanto 

somente a repetição da aplicação deste modelo com diferentes decisores poderá confirmar se 

tal característica foi um caso isolado ou se realmente esta é uma tendência que precisa ser 

tratada pelo analista ou facilitador do processo. Notou-se uma pré-disposição, por parte do 

decisor, em estabelecer os pesos dos critérios antes mesmo de analisar as preferências das 

alternativas e seus contrastes. Se essa precipitação não for identificada e devidamente tratada, 

alertando o decisor, pode-se transformar a técnica SMARTS numa simples aplicação de 

média ponderada, deixando-se de se valorizar os critérios realmente discriminantes. 

Dentre as atividades submetidas ao estágio 3 do modelo, escolheu-se três atividades 

cujas soluções obtidas merecem alguns comentários. Não é de se entranhar que duas das três 

atividades investigadas tiveram como recomendação a terceirização, pois todas elas foram 

muito bem colocadas na ordenação da vocação para terceirização realizada no estágio 2. 

Entretanto, o que chama mais atenção, é o fato do modelo não recomendar a terceirização da 

atividade 7, que teve um índice baixo de satisfação por parte do decisor ainda na análise da 

vocação, ou seja, internamente na organização parecia que a atividade 7 apresentava-se como 

uma forte candidata a terceirização, porém o estágio 3 analisa também as condições externas, 

e percebe-se que, no momento, não há qualquer candidato externo com melhores condições 

que a própria organização para a execução desta atividade. Além de uma surpreendente e 

valiosa indicação para a decisão, a aplicação do modelo proposto identificou oportunidades de 

melhoria no atual desempenho desta atividade pela organização através do reconhecimento de 

boas práticas de execução desta atividade por partes dos candidatos.  

A lição aprendida com a atividade 7 nos leva a constatar que o inverso também pode 

ocorrer, ou seja, uma certa atividade pode ter um alto nível de satisfação percebida pelo 
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decisor, sendo que no estágio 3, ao comparar o desempenho desta no mercado específico, a 

atividade pode se revelar bastante ineficaz, contrariando a visão inicial do decisor, que 

poderia estar sendo influenciado pelas habilidades de autopromoção de gestores desta 

atividade dentro da organização. 

Na investigação da atividade 10, o modelo ratificou a estratégia terceirizada como a 

melhor opção de execução, porém apontou um candidato diferente do parceiro que atualmente 

realiza esta atividade. Evidenciou-se com isso que o modelo também pode ser aplicado para 

avaliação de fornecedores de forma comparativa. O decisor acredita na possibilidade do atual 

parceiro melhorar seu desempenho, evitando assim o desgaste de uma mudança de um 

fornecedor de longa data. 

Reconhece-se que para a aplicação do modelo proposto é necessário a reunião de muitas 

informações, principalmente no estágio 3 do modelo, quando se procura dados fora dos 

domínios da organização. Sabe-se contudo que tomar decisões responsáveis é, 

invariavelmente, conseqüência de uma correta análise de abundantes e confiáveis dados.  

É importante ressaltar que a solução apontada pelo modelo proposto em qualquer caso, 

embora represente as preferências do decisor elicitada no processo, é prescritiva, e não 

normativa. O decisor tem total liberdade para revisar, modificar ou até mesmo decidir 

contrariamente a recomendação do modelo, embora essa última opção exponha uma falta de 

coerência e racionalidade.  

A contribuição mais significativa deste modelo, mais do que uma indicação de solução, 

é a abordagem desse complexo problema de maneira analítica, decompondo tal complexidade 

em partes de simples compreensão e manipulação, proporcionando uma visão mais clara e ao 

mesmo tempo mais profunda do problema por parte do decisor, capacitando-o com isso para 

fazer uma escolha com mais segurança e racionalidade no sentido de melhorar os resultados 

da organização que representa. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Outras técnicas de análise multicritério podem ser empregadas no modelo proposto, 

pode-se, por exemplo, empregar a técnica SMARTER para verificar, em detalhes, o 

comportamento das soluções obtidas e as estabilidades destas. Além disso, pode ser explorada 

a questão do uso de métodos de decisão em grupo, os quais podem ter outra abordagem 

completamente diferente. Isto seria útil quando estão envolvidos mais de um decisor na 

aplicação do modelo. 
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Seria de grande valia um modelo prospectivo que considerasse os prováveis cenários 

futuros de médio e longo prazo na qual a organização estará inserida e, nos quais se possa 

vislumbrar o desempenho das atividades produtivas, sejam estas terceirizadas ou não. Com 

isso, além de saber qual a melhor opção de produção para determinada atividade, seria 

possível também prevê até quando tal opção se manteria com a melhor solução. Certamente 

um modelo com a capacidade de estimar as mudanças futuras nas variáveis de impacto deste 

problema decisório, deverá recorrer a outros métodos mais apropriados para análise bayesiana 

que a situação requer.  

Um estudo de cenários também capacitaria a organização a visualizar com maior clareza 

as mudanças processuais necessárias quando for efetivada uma alteração na corrente opção de 

produção de uma ou mais atividades produtivas. 

Os aspectos legais e tributários envolvidos numa atividade terceirizada podem ser 

estudados com maior profundidade a fim de manter os gestores atualizados destas matérias 

que sofrem constantes emendas em suas diretrizes. 

O sucesso de uma estratégia de produção terceirizada é, como visto, dependente do 

estabelecimento de uma parceira entre a organização (contratante) e o terceiro (contratado). 

As mudanças culturais de ambas as partes, que na maioria das vezes são necessárias para se 

alcançar os benefícios desta estratégia produtiva, são pouco consideradas e em muitos casos 

subestimadas. Essas adequações no comportamento corporativo pode ser objeto de muita 

pesquisa e um trabalho neste sentido contribuiria para a orientação das organizações e seus 

parceiros terceirizados. 
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